VERGUNNING
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
verleend aan
Theo Rouw Secundaire Bouwstoffen B.V.
ten behoeve van
het veranderen en in werking hebben van de inrichting voor de
over- en opslag en de be- en verwerking van primaire en (ver
ontreinigde) secundaire bouwstoffen en afvalstoffen en het
bouwen van een kga-depot
(Locatie: Kwelderweg 15 te Eemshaven)

Groningen, 18 juli 2017
Nr. 2017-065.772/29A/2
Zaaknummer K3686
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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 18 juli 2017
Documentnr. 2017-65,772/29A/.2
Dossiernr. K3868
Verzonden:

^ 8 JULI 2017

Beschikken hierbij op de aanvraag van Theo Rouw Secundaire Bouwstoffen B.V. om een omgevings
vergunning grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht voor over- en opslag, be- en verwer
king van primaire en (verontreinigde) secundaire bouwstoffen en afvalstoffen.
1.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

1.1
Gegevens aanvrager
Op 17 juli 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoe k van: Theo Rouw Secundaire Bouw
stoffen B.V.
Het betreft de over- en opslag en de be- en verwerking van primaire en (verontreinigde) secundaire bouw
stoffen en afvalstoffen. De aanvraag gaat over de locatie aan de Kwelderweg 15, 9979 XN te Eemshaven.
De aanvraag is geregistreerd onder OLG nummer 1266617.
De aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning is op 17 juli 2015 ingediend. Concreet wordt verzocht
om:
een vergunning ex artikel 2.1, eerste lid , onder e, Wabo (milieu).
een vergunning ex artikel 2.1, eerste lid , onder a, Wabo (bouwen van een KGA-de pot).
1.2
Besluit
Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van
de Wabo:
de omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen en in werking hebben van een bestaande
inrichting (artikel 2.1, eerste lid onder e, sub 2 en 3 juncto artikel 2.6, eerste lid, Wabo);
de omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een KGA-depot (artikel 2.1, eerste lid onder
a, sub 2 Wabo)
dat de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit maken van deze vergunning:
het aanvraagformulier (1266617_1437148532865_papierenformulier.pdf);
- bijlage 2b terrein (1266617_1437147796487_Bijlage_2b_Terrein_Eemshaven_13-14_A0_17-072015.pdf)
bijlage 3 kenmerken van het project;
bijlage 4 milieuaspecten;
bijlage 7 Eurallijst (1266617_1462294583232_Bijlage_7_03103_Eurallijst_Eemshaven_c7-8.pdf)
met uitzondering van de tabel "LAR-toets".
- bijlage 9 BBT (1266617_1437148060757_Bijlage_9-BBT-2015.pdf)
dat, voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, de
voorschriften bepalend zijn;
dat de vergunning op grond van artikel 3 van de Wet Bibob juncto artikel 2.20 van de Wabo wordt ver
leend voor een termijn van vijfjar en. Deze termijn gaat in vanaf de datum van inwerkingtreding van deze
vergunning.
dat wij gebruik maken gebruik van de in de artikelen 2.7, lid 1 en 2.7a, lid 4 van het Activiteitenbesluit
geboden mogelijkheden tot het stellen van maatwerkvoorschriften. Deze voorschriften worden in bijlage I
voorafgegaan met de opmerking 'MAATWERKVOORSCHRIFT'.

1.3
Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.15 derde lid van de
Wabo, in samenhang met paragraaf 3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). Tevens is
de Wet Bibob op deze besluitvormingsprocedure toegepast.
1.4
Beroep
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland binnen zes
weken vanaf de dag dat het ter inzage is gelegd (datum terinzagelegging).
Als onverwijlde spoed dit vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700AD Groningen).
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroep
schrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van
zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het beroepschrift wordt niet
ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Vermeld in het beroep
schrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
1.5
Inwerkingtreding
Deze vergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als er een verzoek om voor
lopige voorziening is gedaan, treedt deze vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
1.6

Ondertekening en verzending

Groningen, 18 juli 2017.
Ged^uteerde Staten van Groningen:

voorzitter.

secretaris.

lp

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
Theo Rouw Secundaire Bouwstoffen B.V., Kwelderweg 15, 9979 XN te Eemshaven;
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eemsmond, Postbus 11 9980 AA Uithuizen;
Dagelijks bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA Groningen;
- Veiligheidsregio Groningen, Postbus 66, 9700 AB Groningen.
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2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1
Gegevens aanvrager
Op 17 juli 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Theo Pouw Secundaire Bouw
stoffen B.V. (hierna TPSB) gevestigd aan de Kwelderweg 15, 9979 XN in de Eemshaven. Het betreft een
inrichting voor over- en opslag, be- en verwerking van primaire en (verontreinigde) secundaire bouwstoffen
en afvalstoffen. De aanvraag is geregistreerd onder OLG nummer 1266617.
Naast het dochterbedrijf TPSB in de Eemshaven beschikt Theo Pouw B.V. over een aantal andere vestigin
gen in Nederland met soortgelijke activiteiten. Voor de vestiging in de Eemshaven is in 2005 voor de op- en
overslag en het be- en verwerken van primaire en secundaire bouwstoffen en afvalstoffen een milieuvergun
ning verleend.
In 2007 is de inrichting uitgebreid met een thermische reinigingsinstallatie voor teerhoudend asfaltgranulaat,
verontreinigde grond en andere minerale afvalstoffen. In 2012 is de inrichting uitgebreid met het plaatsen
van een tweetal silo's voor bruinkoolstof en/of biomassastof alsmede een doseerinstallatie.
2.2
Projectbeschrijving
De inrichting waarvoor (een revisie) vergunning wordt gevraagd is te omschrijven als een inrichting voor de
over- en opslag, be- en verwerking van primaire, (verontreinigde) secundaire bouwstoffen en afvalstoffen
waaronder. De volgende activiteiten vinden binnen de inrichting plaats:
de op- en overslag van primaire en (verontreinigde) secundaire bouwstoffen;
de op- en overslag en het bewerken van bouw- en sloopafval;
de productie van betonmortel in een mengcentrale;
het thermische (loon)reinigen van teerhoudend asfaltgranulaat, verontreinigde grond en andere mi
nerale afvalstoffen;
de op- en overslag van bouw gerelateerde afvalstoffen;
het gebruik van een shredder;
het gebruik van een (mobiele) bewerkingsinstallaties voor minerale (afval)stoffen, zoals een breker,
menger, zeven en immobiliseren;
het mineraliseren van slib;
de op- en overslag van klein gevaarlijk afval (KGA);
het gebruik van een mobiele balenpers;
opslag handelsgoederen waaronder wegenzout.
Het project betreft verder het bouwen van een KGA-depot.
Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.
2.3
Huidige vergunningsituatie
Voor de inrichting zijn de volgende omgevingsvergunningen en meldingen van kracht:
oprichtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer (hierna: Wm) voor de op- en overslag en het be
en verwerken van primaire en secundaire bouwstoffen en afvalstoffen, van 21 juni 2005 met nr.
2005-12.005/25, MV;
veranderingsvergunning ingevolge de Wm voor een thermische reinigingsinstallatie voor teerhoudend
asfaltgranulaat, verontreinigde grond en andere minerale afvalstoffen en actualisatie van een deel van
de voorschriften van de oprichtingsvergunning, van 23 oktober 2007 met nr. 2007 - 41.903/43, MV;
melding op grond van artikel 8.19. Wm voor het bouwen van een loods voor de produ ctie van betonblok
ken, van 10 augustus 2009, met kenmerk 2008-46605a, MV;
omgevingsvergunning (milieuneutrale verandering) voor het aanpassen van Euralcodes van een aantal
afvalstoffen, van 1 februari 2012, zaaknummer 371769, OLG nr. 281015;
omgevingsvergunning (bouwdeel) verandering van de thermische reinigingsinstallatie, van 2 augustus
2012, zaaknummer 413306, procedure nr. 260509;
partiële handhavingsbeschikking voor de activiteiten waarop de onderhavige vergunning betrekking
heeft, van 18 maart 2013, zaaknummer 450642;
omgevingsvergunning (milieuneutrale verandering) voor reinigen van olie- en metaalhoudende
(slib/slik)stromen uit de staalindustrie, van 22 december 2014, zaaknummer 1499851;
omgevingsvergunning (milieuneutrale verandering) voor reinigen van olie- en metaalhoudende
(slib/slik)stromen uit de staalindustrie, van 18 juni 2015, zaaknummer 566302;
omgevingsvergunning (milieuneutrale verandering) voor het toevoegen van euralcod el 0.02.11c*, van
1 februari 2016, zaaknummer 610010.
Bovenstaande vergunningen en meldingen wordt in dit besluit verder veelal vigerende vergunning genoemd.
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2.4
Bevoegd gezag
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samen
hang met artikel 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor). De activiteiten van de inrichting zijn
o.a. genoemd in Bijlage I onderdeel C categorieën 11.1, 11.3.c.2°, 28.4.a.3°, 28.4.0.5°, 28.4.a.6°, 28.4.b.1°,
28.4.0.1° en 28.4.c.2° van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPG-installatie be
hoort (Richtlijn industriële emissies, bijlage I, o.a. categorie 5.1 en 5.3). Daarom moeten wij er procedureel
en inhoudelijk voor zorgen dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke
leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brand
veiligheid. Verder moeten wij er zorg voor dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschrif
ten op elkaar zijn afgestemd.
2.5
Volledigheid van de aanvraag
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten.
Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden
overgelegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het
Bor, met een nadere uitwerking in hoofdstuk 4 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Na ont
vangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand va n de Mor getoetst op ontvankelijkheid.
Nadien is de aanvraag op 2 mei 2016 aangevuld met een gewijzigde/geactualiseerde bijlage:
3, 1266617_1462294216614_Bijlage_3-Kenmerken_van_het_project_ec2.pdf
4, 1266617_1462294369225_Bljlage_4-Milieuaspecten_ec2.pdf
5, 1266617_1462294434801_Bljlage_5_POUW16A1.pdf
7, 1266617_1462294583232_Bijlage_7_03103_Eurallijst_Eemshaven_c7-8.pdf en
13, 1266617_1462294635601_Bijlage_13-lncldenten_en_ongewone_voorvallen_30-3-2016.pdf
De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen. Nadien is er nog een redactionele aan
passingen op pag. 3 en 14 doorgevoerd, in de zin dat de niet alleen de naverbrander(s) m aar ook de UDT
(trommel(s)) op blomassa kunnen worden gestookt (versie: "..._ec3.pdf').
Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevol
gen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.
2.6
Procedure (uitgebreid)
Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3
van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-,
nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op
de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet
voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag in het Dagblad van het Noorden.
Het ontwerp van de beschikking is, tezamen met de aanvraag, ter inzage gelegd In de gemeentehuis van
Eemsmond en in het provinciehuis in Groningen van 27 juni 2016 tot en met 8 augustus 2016. Dit is bekend
gemaakt op de provinciale website en door het plaatsen van een kennisgeving in het Dagblad van het Noor
den van zaterdag 25 juni 2016.
2.7
Zienswijzen
Wij ontvingen in het kader van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur d.d.
28 oktober 2016 advies van het Landelijk Bureau Bibob. Deze informatie is voo r ons aanleiding om de ver
gunning niet voor onbepaalde tijd maar voor een termijn van vijfjaar te verlenen. Ons voornemen hiertoe
hebben wij aan de aanvrager kenbaar gemaakt. De aanvrager is daarbij in de gelegenheid gesteld zijn
zienswijze op dit voornemen kenbaar te maken. De door ons ontvangen zienswijze gaf ons geen aanleiding
om af te zien van ons voornemen om toepassing te geven aan de Wet Bibob.
2.8
Adviezen
In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid
aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met
6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:
het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eemsmond;
het dagelijks bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest;
Veiligheidsregio Groningen.
Het waterschap Noorderzijlvest heeft bij brief van 2 november 2015, kenmerk 15-25899, meegedeeld m.b.t.
deze aanvraag om vergunning geen opmerkingen te hebben. Verder zijn er geen adviezen ontvangen.
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3.

SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING

3.1
Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit)
In Algemene maatregelen van bestuur kunnen voor bepaalde activiteiten direct werkende eisen worden ge
steld. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. In de omgevingsvergunning
kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat daarin is aangegeven. Echter bij inrichtingen
waarin zich een IPPC-installatie bevindt heeft het bevoegd gezag de bevoegdheid strengere eisen te stellen
dan welke gelden op basis van de algemene regels op grond van artikel 2.22 vijfde lid van de Wabo.
De inrichting is vergunningplichtig en wordt daarom aangemerkt als een type C inrichting als bedoeld in het
Activiteitenbesluit. Op type C inrichtingen, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteit enbesluit van toepas
sing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële
regeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. De voor
schriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet
zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling.
Relatie BBT afweging tot algemene regels
Uitgangspunt is dat met de voorschriften van het Activiteitenbesluit wordt voldaan aan BBT. Op grond van
artikel 2.22 vijfde lid van de Wabo dient bevoegd gezag zo nodig in afwijking van he t Activiteitenbesluit bij
IPPC-installaties strengere voorschriften aan de vergunning te verbinden. Dit kan nodig zijn om de toepas
sing van beste beschikbare technieken in specifieke gevallen te waarborgen, bijvoorbeeld uit het oogpunt
van beter presterende nieuwe installaties.
3.2
Direct werkende activiteiten in het Activiteitenbesluit
Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde
(deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteiten besluit en de bijbeho
rende Activiteitenregeling:
Afdeling 2.2 Lozingen;
Afdeling 2.3 Lucht Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht;
Afdeling 2.4 Bodem Algemene milieu regels voor Bodembedreigende a ctiviteiten:
Paragraaf 3.2.1 In werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie
Paragraaf 3.2.2 In werking hebben van een installatie voor het reduceren v an aardgasdruk, meten en
regelen van aardgashoeveelheden of aardgaskwaliteit;
Paragraaf 3.3.2 Het uitwendig wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen;
Paragraaf 3.4.2 Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, bepaal
de organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen of
CMR stoffen zijn
Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;
Paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank.
Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling kunnen uitsluitend
aanvullende maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van deze activiteiten. Er worden in dit
geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften aangevraagd en/of vastgesteld voor de genoemde activitei
ten. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie, met uitzondering van de in para
graaf 4.10 genoemde gevallen. Voor de bovenstaande activiteiten wordt de aanvraag gezien als melding
overeenkomstig afdeling 1.2 van het Activiteitenbesluit. Daarnaast is er geen aanleiding om op grond van art
2.11 lid 5 van de Wabo, af te wijken van het Activiteitenbesluit omdat niet wordt voldaan aan het bepaalde bij
of krachtens het tweede of derde lid of artikel 2.14 van die wet.
3.3
Coördinatie met de Waterwet
De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort waarbij
sprake is van het lozen van stoffen als bedoeld in artikel 6.2 van de Waterwet. Op 2 juni 2005 is door het
Dagelijks bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest een vergunning verleend voor het lozen op het opper
vlaktewater.
De aanvraag is voor advies doorgezonden aan het DB van het Waterschap Noorderzijlvest. Omdat langer
dan 3 jaar niet is geloosd op het oppervlaktewater, heeft het Waterschap, bij besluit van 5 november 2015,
de (Waterwet)vergunning van 2 juni 2005 ingetrokken. Het indirect lozen op van sanitair afvalwater wordt wel
aangevraagd en geschiedt via een persriool van de gemeente Eemsmond.
3.4
M.e.r." (beoordelings)plicht
Voor de realisatie van de thermische reinigingsinstalltie is indertijd een MER opgesteld en bij de aanvraag
gevoegd. Ten opzichte van de nadien vergunde activiteiten, worden er nu geen nieuwe activit eiten aange
vraagd. De bouw van een KGA-depot valt niet onder onderdeel 0 of D van de bijlage van het Besluit milieu
effectrapportage. Dit betekent dat er geen (nieuwe) MER opgesteld dient te worden en ook geen merbeoordeling hoeft te worden doorlopen.
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4.

IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING

4.1
Inleiding
De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder
e, sub 2 en 3 Wabo (het veranderen of veranderen van de werking van de inricht ing). De Wabo omschrijft in
artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft
plaatsgevonden.
4.2
Toetsing oprichten, veranderen of revisie
Gelet op artikel 2.14, eerste lid onder a Wabo hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing
op de aanvraag:
de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting of het mijnbouwwerk daarvoo r gevolgen
kan veroorzaken;
de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorza
ken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen vo or het milieu, die de
inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen
worden voorkomen;
het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatrege
len om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor
zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot
de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.
Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van
invloed (kunnen) zijn.
4.3
Beste beschikbare technieken
4.3.1 Inleiding
In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de ver
gunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die d e inrichting voor het
milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorke ur bij de bron
- te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrich ting ten minste de voor
de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.
Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse wetgeving geïm
plementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voorde installaties die genoemd.
Wanneer een installatie is genoemd in de bij de richtlijn horende bijlage I , spreken we van een IPPCinstallatie.
Bij het bepalen van wat de beste beschikbare technieken zijn voor een IPPC-installatie, moeten wij rekening
houden met Europese referentiedocumenten (BREF-documenten). Deze documenten geven een overzicht
van de beschikbare milieutechnieken en wijzen de technieken aan die de beste milieupre staties leveren en
daarnaast economisch en technisch haalbaar zijn. Deze aanwijzingen worden BBT-conclusies genoemd.
Een BBT-conclusie is een document met de conclusies over de beste beschikbare technieken, vastgesteld
overeenkomstig de Richtlijn industriële emissies. Met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 zevende lid
RIE worden de bestaande BREF's bedoeld. Het hoofdstuk waarin de beste beschikbare technieken (BAT
hoofdstuk) staan uit deze BREF's geldt als BBT-conclusies. De procedure tot vastst elling en bekendmaking ,
van BBT-conclusies vindt op Europees niveau plaats. Gedurende de periode dat nog geen (nieuwe) BBTconclusies via die procedure zijn vastgesteld, gelden de BBT-conclusles , die voor 1 januari 2013 vermeld
stonden in de bijlage 1 bij de Mor. Deze BBT-conclusies worden via internet bekend gemaakt, totdat deze
zijn vervangen door actuele conclusies. Voor de nieuwe BBT-conclusies zorgt de Europese Commissie zelf
voor publicatie op internet. Zij worden daarom niet meer apart worden aangewezen in de Regeling omgevingsrecht. Een actueel overzicht van de BBT-conclusies is te vinden op de websit e van Kenniscentrum
InfoMil www.infomil.nl/bbt-conclusies.
4.3.2 Toetsing
De aangevraagde activiteiten vinden plaats binnen een inrichting waartoe installaties behoren die worden
genoemd in categorieën 5.1 en 5.3 in bijlage I van de EG-rlchtlijn inzake industriële emissies (geïntegreerde
preventie en bestrijding van verontreiniging) (richtlijn nr. 2010/75/EU) welke per 1 januari 2013 in de Neder
landse wet- en regelgeving is geïmplementeerd.
Overeenkomstig artikel 13 zevende lid van de Rie gelden de hoofdstukken beste beschikbare technieken
(BAT) uit de volgende BREF's, die van toepassing zijn op de inrichting TPSB, per januari 2013 als BBTconclusies:
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• BREF Afvalbehandeling;
• BREF Op- en overslag bulkgoederen;
• BREF monitoring.
De thermische reinigingsinstallatie is hoofdzakelijk gericht op het voor recycling geschikt maken van minera
le afvalstoffen door het verwijderen van een klein deel organische verontreinigingen. Een afvalverbrandings
installatie is gericht op verwijdering van de brandbare fractie door verbranding, waarbij blijft een klein deel
onbrandbare slakken overblijven. In bijlage 4 van de aanvraag wordt genoemd dat de voornaamste verschil
len te maken hebben met:
• de aard van de betreffende afvalstoffen,
-de homogeniteit ervan,
• de toegepaste technologie,
• de schaalgrootte.
Floewel de thermische reinigingsinstallatie daardoor geen afvalverbrandingsinstallatie is zoals bedoeld in
paragraaf 5.1.2. van het Activiteitenbesluit en de -regeling, is wel aangesloten bij de BREF Afvalverbranding
omdat de techniek voor de rookgasbehandeling overeenkomt met een afvalverbrandingsinstallatie.
Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken hebben wij verder rekening gehouden met de informa
tiedocumenten met BBT-conclusies.
4.3.3 Conclusie
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste be
schikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem en het water, geluidemis
sies en BBT voor veiligheid. Voor de overwegingen voor de afzonderlijke relevante milieuthema's wordt ver
wezen naar de desbetreffende paragraaf.
4.4
Groene wetten en programma's
4.4.1 Natuurbeschermingswet (Natura 2000)
De Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) heeft betrekking op gebiedsbescherming, en de Vogel- en Flabitatrichtlijn zijn volledig in deze wet geïmplementeerd. De activiteit vindt plaats in de nabijheid van een Natura
2000-gebied als bedoeld in de Nbw 1998. Er moet daarom worden beoordeeld of de activiteit de kwaliteit
van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten kan verslechteren, bezien in het licht van de instand
houdingdoelstellingen, of een verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewe
zen.
in 2007 is een Voortoets opgesteld voor de realisatie van de thermische reinigingsinstallatie. Indertijd is ge
concludeerd dat er geen sprake was van een mogelijke significatie beïnvloeding van een natura 2000 ge
bied. Met de huidige aanvraag worden geen andere of grotere activiteiten vergund. Indertijd is geconclu
deerd dat door de situering van de inrichting en de aard van de activiteiten en de emissies, kan uitgesloten
dat er een (in)direct effect zal zijn op de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten, be
zien in het licht van de instandhoudingdoelstelling, of op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Er
is naar onze mening daarom geen sprake van een vergunningplicht ingevolge de Natuurb eschermingswet.
Tevens worden er in het kader van de Wabo geen aanvullende voorschriften opgenomen.
4.4.2 Flora- en faunawet
De Flora- en faunawet heeft betrekking op de individuele beschermde plant- en diersoorten. In de Flora- en
faunawet is een verbod opgenomen tot het beschadigen, doden, vernielen, verontrusten en/of verstoren van
beschermde plant- en diersoorten dan wel het beschadigen, vernielen en/of verstoren van de neste n, holen,
voortplanting- en rustplaatsen van beschermende diersoorten. Dit houdt in dat als de oprichting of het in
werking zijn van een vergunningplichtige inrichting leidt tot negatieve effecten op (voortplantings-, rust- en
verblijfplaatsen van) beschermde soorten, ontheffing op grond van de Flora- en faunawet vereist kan zijn.
Fliervan is ingeval van TPSB geen sprake en er bestaat voor ons geen reden om nadere vo orschriften op dit
vlak te verbinden aan de aangevraagde omgevingsvergunning.
4.5
Nationaal beleidsplan
Flet algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in het Nationale Milieubeleidsplan
(NMP). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een aantrek
kelijke leefomgeving, temidden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten of na
tuurlijke hulpbronnen uit te putten.
In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verlenen van vergun
ningen. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de emissies van NOx, SO2 en
VOS. Wij zijn van mening dat de werkwijze van TPSB niet in strijd is met de NMP..
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4.6
Provinciaal Omgevingsplan (POP)
Het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen is opgenomen in het Provinci
aal Omgevingsplan Groningen 2009-2013 (POP) dat Provinciale Staten van Groningen op 17 juni 2009 heb
ben vastgesteld. Op 24 april 2013 is dit plan door Provinciale Staten met twee jaar verlengd. Het POP wordt
vervangen door de Omgevingsvisie, waarvan inmiddels het ontwerp ter inzage heeft gelegen.
Voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van het omgevingsrecht (Wabo) hebben Gede
puteerde Staten op 29 oktober 2013 tevens een beleidsregel vastgesteld, genaamd "Beleidsregel Vergun
ningverlening, Toezicht en Handhaving 2013-2016" (hetzgn. VTH-kader). Als bijlagen bij dit VTH-kader zijn
gevoegd, het geurhinderbeleid en het maatwerkbeleid in het kader van het Activiteitenbesluit. Deze beide
geactualiseerde beleidsonderdelen zijn op 29 oktober 2013 door Gedeputeerde Staten vastgesteld.
Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten op 8 april 2014 het Integraal Milieu Beleidsplan 2013-2016 (1MB)
vastgesteld. Het 1MB concretiseert het milieuonderdeel van het POP en vormt een basis voor bovenge
noemde beleidsregel (het VTH-kader).
Het tactisch en operationele beleid zoals vastgelegd in het VTH-kader en het 1MB, in de tussenliggende pe
riode, vormt een voortzetting van het POP en is door ons als toetsingskader gebruikt. Bij de besluitvorming
van het initiatief hebben we getoetst of de milieu-impact in brede zin past binnen zowel het VHT-kader als
het 1MB, dan wel hebben we normstelling toegepast, zodat het initiatief past binnen deze kaders.
Voor een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de provincie Groningen wordt daarbij naar een goede
balans tussen leefbaarheid, milieu en economie gezocht. Daarbij zullen de volgende doelstellingen worden
nagestreefd:
• zo laag mogelijke milieubelasting voor mens en natuur bij het inrichten van de ruimte;
• handhaving van de huidige milieukwaliteit (bodem, lucht, water, geur en geluid) op gebiedsniveau
onder in aanmerkingneming daarbij van de daarmee samenhangende gezondheidsrisico's en de
manier waarop we omgaan met gevaarlijke stoffen en afval;
• zuinig gebruik van grondstoffen en energie en ketenvorming en/of bundeling met andere productie
processen.
In de hoofdstukken 'Schoon en veilig Groningen', 'Karakteristiek Groningen' en 'Energiek Groningen' worden
de doelstellingen die specifiek van toepassing zijn op milieukwaliteit nader gedefinieerd. In de onderhavige
vergunning is hiermee rekening gehouden. Het POP bevatten aanzien van de activiteiten waarvoor vergun
ning wordt gevraagd en de milieuaspecten die hierbij aan de orde zijn geen concrete beleidsbeslissingen.
4.7
Milieuzorg
In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van he t bedrijfsleven voorop gesteld. Hieruit
volgt de behoefte dat bedrijven beschikken over een intern milieuzorgsysteem. TPSB beschikt over een mili
euzorgsysteem, dat niet ISO 14001 is gecertificeerd. TPSB beschikt wel over verschillende gecertificeerde
BRL's en ISO's om de werkzaamheden binnen de inrichting te kunnen uitvoeren. Zo is TPSB gecertificeerd
op grond van diverse beoordelingsrichtlijnen en beschikt daarnaast over gecertificeerde zorgsystemen. De
verplichtingen vanuit de BREF Waste treatment die van toepassing zijn op TPSB zijn hiermee voldoende
gereguleerd. Bij het stellen van voorschriften hebben wij hiermee rekening ge houden.
4.8
Be- en verwerken van afvalstoffen
4.8.1 Het kader voor de toetsing doelmatig beheer van afvalstoffen
Op grond van artikel 2.14 van de Wabo worden bij de beslissing op de aanvraag om omgevingsvergunning
in ieder geval de mogelijkheden tot bescherming van het milieu betro kken. Onderdeel van het begrip "be
scherming van het milieu" is de zorg voor het doelmatig behee r van afvalstoffen. In artikel 1.1 van de Wm is
aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moe
ten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en
10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan
2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd .
Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een omge
vingsvergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn vastge
legd in het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:
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preventie;
voorbereiding voor hergebruik;
recycling;
andere nuttige toepassing, waaronder energieterugwinning;
veilige verwijdering.
Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde aspec
ten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 bij het LAP bevat een invulling van het beleid voor specifieke afval
stoffen. In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een vergun
ningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moeten houden
met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP.
De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afval
stoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende
be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een
vergunning worden verleend.
4.8.2 Toetsing van de aangevraagde afvalactlviteiten
Algemeen toetsing aan LAP2
In de bij de aanvraag gevoegde bijlage 'Bijlage_7_Eurallljst_Eemshaven', wordt in de eerste tabel (per euralcode) aangegeven welke afvalstoffen worden aangevraagd, welke daarvan nieuw w orden aangevraagd
(geel) en welke reeds eerder zijn vergund (blauwe). Daarna wordt aangegeve n welke bewerkwerking binnen
de inrichting worden uitgevoerd.
In een volgende tabel getoetst aan de mlmimumstandaard zoals omschreven in in het LAP2. in de tabel
worden eerst de nummers en omschrijving genoemd van een de relevante sectorplannen van het LAP2,
vervolgens wordt de minimumstandaard samengevat, waarna de activiteiten met de in tabel 1 genoemde
afvalstoffen worden getoetst. Hier wordt geconcludeerd dat er geen strijdigheid is met de minimumstan
daard.
In de laatste tabel van deze bijlage worden de bewerkings- en opslagcapaciteit en van de inrichting benoemd
per bewerkingen. Deze capaciteiten zijn vastgelegd in voorschrift 2 .1.1.
Hierdoor wordt uiteindelijk per euralcode inzichtelijk welke afvalstoffen worden geaccepteerd, welke bewer
king volgt, dat wordt voldaan aan de minimumstandaard en wat de doorzet- en opslagcapaciteiten zijn.
Mengen
Voor de stromen waarop de sectorplannen 2, 9, 20, 22, 23 , 24, 28, 27, 29, 30 33, 34 en 40 van toepassing
zijn, is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik de minimum standaa rd. Een aantal afvalstro
men worden samenvoegend, uitsluitend indien een gelijke kwaliteit eindproduct en eindbestemming wordt
bereikt en als ze dezelfde route doorlopen. Onder deze voorwaarden is mengen doelmatig, met als doel
materiaal te hergebruiken. Voor de stromen waarop de sectorplannen 21 en 39 van toepassing zijn, is stor
ten, eventueel na koude immobllisatle, de minimum standaard. Nu deze stromen worden gemengd met als
doel de afvalstof te stabiliseren en/of immobiliseren achten wij het mengen doelmatig.
Het mengen van de afvalstoffen vormt geen belemmering voor het verwerken van de betreffende afvalstof
fen volgens de minimumstandaard. De vergunning kan hiervoor worden verleend. In aanvulling op het ge
stelde in de aanvraag hebben wij aan deze vergunning nadere voorschriften verb onden.
Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn
met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.
Hieronder wordt nog nader ingegaan op een aantal specifieke activiteiten en afvalstoffen. Vervolgens wordt
nog in een tabel aangegeven welke euralcodes onder welke categorieën afvalstoffen vallen.
Uitsluitend opslaan
In het LAP Is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een vergunning kan
worden verleend. Twee afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten:
Afvalmunltie, vuurwerkafval en overig explosief afval;
Dierlijke bijproducten.
Voor het uitsluitend opslaan van de aangevraagde afvalstoffen kan een vergunning worden verleend omdat
deze afvalstromen niet behoren tot de in het LAP genoemde uitzonderingen.
Opsiagtermijn
Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen vooraf
gaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de op
slag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen, is deze termijn driejaar.
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In de voorschriften 6,4.1 en 6.4.2 is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering
maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.
Mengen en gescheiden houden van afvalstoffen
Afvalstoffen dienen na het ontstaan zoveel als mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afval
stoffen. Verder is het ongewenst wanneer er in afval gecumuleerde milieugevaarlijke stoffen door wegmengen ongecontroleerd in het milieu verspreid raken. Onder bepaalde condities kunnen verschillende afval
stromen echter net zo goed of soms zelfs beter gezamenlijk worden verwerkt. Het samenvoegen van qu a
aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende ) afvalstoffen alsmede het
samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt mengen genoemd. Mengen is op grond van art .
10.54a Wm niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is aangevraagd en vastgelegd in de ver
gunning. Het al dan niet toestaan van mengen is in hoofdstuk 18 en bijlage 5 van het LAP nader uitgewerkt,
waarbij ook rekening is gehouden met artikel 18 van de Kaderri chtlijn afvalstoffen.
Ten aanzien van verontreinigde minerale afvalstoffen die in de TRI wordt bewerkt, hebben wij in paragraaf
6.4 van het voorschriften pakket, hebben opgenomen voor de categorieën die met elkaar mogen worden
gemengd (voor en na verwerking). Hierbij is aangesloten bij het Besl uit bodemkwaliteit. Ook voor het men
gen en gescheiden houden van secundaire bouwstoffen hebben w e dergelijke algemeen voorschriften op
genomen in deze paragraaf.
Het is in principe niet toegestaan om afvalstoffen die afzonderlijk niet voldoen aan de kwaliteitseisen van het
Besluit bodemkwaliteit via mengen alsnog aan die eisen te laten voldoen. Wel is het toegestaan om bij de
productie van een bouwstof afvalstoffen te gebruiken die op zichzelf niet voldoen aan de eisen van het Be
sluit bodemkwaliteit, mits:
• de nuttige toepassing van de afvalstof in een bouwstof op grond van de minimumstandaard is toe
gestaan;
• én het bijdraagt aan de fysische en/of bouwtechnische eigenschappen van de bouwstof en daarmee
de inzet van primaire grondstoffen uitspaart;
• én het gaat om het bijmengen van functionele hoeveelheden.
In het Besluit Bodemkwaliteit wordt aan de bovenstaande punten invulling gegeven.
Grond en baggerspecie
Het mengen van grond en bagger met afvalstoffen is niet toegestaan. Bij verwerking van grond en bagger
specie mogen in principe alleen stromen van dezelfde bodemkwaliteitsklasse worden gemengd. Het is toe
gestaan partijen van verschillende kwaliteitsklassen voor verwerking via een reinigingstechniek te mengen,
indien de afzonderlijke stromen met de voorgestane reinigingstechniek tot hetzelfde eindproduct kunnen
worden gereinigd. Het is toegestaan om grond of baggerspecie te gebruiken bij de productie van een bouw
stof, als:
• het bijdraagt aan de fysische en/of bouwtechnische eigenschappen van de bouwstof en daarmee de
inzet van primaire grondstoffen uitspaart;
• én het gaat om gebruik van functionele hoeveelheden grond of baggersp ecie.
Boorgruis en overige boorafval
TPSB heeft aangevraagd om Euralcode 01.05 "groep boorgruis en overige boorafval" incidenteel te willen
opslaan en bewerken.
Voor het opslaan van deze afvalstoffen beschikt TPSB over de benodigde voorzieningen. Het thermische
reinigingen van boorgruis voldoet echter niet aan de minimumstandaard omdat er geen sprake is van destil
latie tot een voor het oorspronkelijke doel inzetbare olie en tot een minerale stof. Indien verwerking conform
de minimumstandaard bij andere bewerkers aantoonbaar langdurig niet mogelijk is (door bijv. een calamiteit)
mag uitsluitend na een schriftelijke toestemming van Gedeputeerde Staten deze stof worden verwerkt voor
bepaalde tijd. Dit wordt middels voorschriften (o.a. 2.3.6) gewaarborgd.
4.8.3 AV-beleid en AO/IC
In het LAP is aangegeven dat een inrichting dat afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en
verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)
moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en
verwerking van afvalstoffen plaatsvinden In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en
organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en
geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.
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Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/iC gevoegd. Daarin is per afvalstof aange
geven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierb ij is rekening gehouden met de
specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen aan de randvoorwaarden zoals
die in het LAP zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit AV-beleid en de
AO/IC instemmen.
Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten ter goedkeuring aan ons worden voorgelegd.
Registratie
De aanvrager houdt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ont
vangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstof
fen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de meldingsverplichtin
gen tevens registratieverplichtingen op te nemen (art. 5.8 Bor). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften
voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde afvalstoffen opgenomen.
Naast de voorschriften voortvloeiend uit het AV-beleid en de AO/IC zijn geen extra registratievoorschriften in
de vergunning opgenomen. Mede gezien de verplichtingen ingevolge de Wet milieubeheer (artikel 5.8 van
het Bor en de artikelen 10.38 en 10.40 van de Wm) en de verplichtingen ingevolge het Besluit melden be
drijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en de daarbij behorende Regeling, worden voldoende en juiste
gegevens geregistreerd om handhaving mogelijk te maken.
4.8.4 Conclusie
Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn
met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen. Het
mengen van de afvalstoffen vormt geen belemmering voor het verwerken van de betreffende afvalstoffen
volgens de minimumstandaard. De vergunning kan hiervoor worden verleend. In aanvulling op het gestelde
in de aanvraag hebben wij hierover aan deze vergunning nadere voorschriften verbonden.
Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn
met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.
4.9
Afvalwater
Op grond van de instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer moeten in de omgevingsvergunning
eisen worden gesteld aan deze lozing op het openbare riool en het door een openbaar lichaam beheerd
zuivering technisch werk. Deze eisen dienen ter bescherming van de goede werking van het rioolstelsel en
de rioolwaterzuiveringsinstallatie en ter bescherming van de kwaliteit van he t oppervlaktewater en zijn aan
de vergunning verbonden. Er wordt een lozing van sanitaire afvalwater aangevraagd, waardoor de voor
schriften van Activiteitenbesluit en -regeling van toepassing zijn.
In paragraaf 3.3 wordt aangegeven dat het Waterschap Noorderzijlvest op 5 november 2015 de waterwetvergunning heeft ingetrokken omdat langer dan 3 jaar niet is geloosd op het oppervlaktewater.
4.10
Lucht
4.10.1 Inleiding
Als gevolg van de bedrijfsvoering van TPSB treden emissies op naar de lucht. Onderscheid kan gemaakt
worden tussen emissies ten gevolge van op- en overslag, breken en bewerken van bouwstoffen, en ten ge
volge van het gebruik van de thermische reinigingsinstallatie (TRI).
Omdat, anders dan de TRI, bij TPSB geen sprake is van IPPC-installaties en activiteiten waarvoor voor rele
vante componenten kwantitatieve BBT-conclusies zijn vastgesteld, volgen eisen aan de emissies van andere
onderdelen van de inrichting dan de TRI uit het Activiteitenbesluit. Voor de activiteit "op- en overslaan van
goederen" is paragraaf 3.4.3 van het Activiteitenbesluit van toepassing voor zov er het inerte goederen be
treft; voor de overige activiteiten is afdeling 2.3 van toepassing. Deze afdeling geeft voorschriften voor geur
en voor gekanaliseerde emissies van andere componenten, zo nodig kunnen voor het behee rsen van diffuse
emissies maatwerkvoorschriften worden opgenomen. Voor deze maatwerkvoorschriften sluiten wij zo moge
lijk aan bij relevante voorschriften van het Activiteitenbesluit die niet direct werkend zijn voor TPSB, maar wel
de beste beschikbare techniek beschrijven.
4.10.2 Op- en overslag en bewerking
Gelet op de aard van de opgeslagen primaire en secundaire bouwstoffen en afvalstoffen en gelet op de be
werkingsprocessen (o.a. breken, mengen, wassen en zeven) zullen er emissies naar de lucht ontstaan als
gevolg van deze processen. Daarbij kunnen ook de emissies van machine s als laadschop, shredder en
vrachtwagens relevant. De belangrijkste te beschouwen luchtemissies zijn:
• Stof,
•

Geur.
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Voor de emissies ten gevolge van op- en overslag en bewerken van (secundaire) bouwstoffen is paragraaf
3.4.3 (opslaan en overslaan van goederen) van het Activiteitenbesluit van toepassing, voor zover het inerte
stoffen betreft. Voor zover het niet-inerte stoffen betreft geeft deze paragraaf voor een type C-inrichting (zo
als TPSB) geen voorschriften en geldt dus afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit. Deze geeft echter geen
emissie-concentraties voor diffuse emissies. Omdat een technisch kenmerk van de betrokken inrichting is
dat diffuse emissies van stof van deze activiteiten kunnen leiden tot overschrijding van milieukwaliteitseisen
met betrekking tot fijn stof stellen wij op basis van a rt. 2.7 lid 1 Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften om
de diffuse emissie van stof zoveel mogelijk te beperken, waarbij wij zo nauw mogelijk aansluiten bij de ge
noemde paragraaf 3.4.3.
4.10.3 Betonmortelcentrale
Afdeling 4.5a van het Activiteitenbesluit regelt het bewerken van steen, waaronder het vervaardigen van
betonmortel (paragraaf 4.5a.4), het vormgeven van betonproducten (paragraaf 4.5a.5) en het breken van
steenachtig materiaal (paragraaf 4.5a.6). Deze afdeling is niet van toepassing op inrichtingen type C zoals
TPSB, maar beschrijft wel de beste beschikbare techniek. Omdat een technisch kenmerk van de betrokken
inrichting is dat diffuse emissies van stof van deze activiteiten kunnen leiden tot overschrijding van milieu
kwaliteitseisen met betrekking tot fijn stof stellen wij op basis van art. 2.7 lid 1 Activiteitenbesluit maatwerk
voorschriften om de emissie van stof door diffuse emissies zoveel mogelijk te beperken, waarbij wij zo nauw
mogelijk aansluiten bij de genoemde paragraaf 3.4.3. Gekanaliseerde emissies zijn gereguleerd in afdeling
2.3 van het Activiteitenbesluit.
4.10.4 Thermische reinigingsinstallatie
Als gevolg van de thermische reinigingsinstallatie treden emissies op naar de lucht via de schoorsteen van
de rookgasreinigingsinstallatie. Het betreft de verbrandingsgassen van aardgas, bruinkoolstof en biomassastof en de verbrandingsproducten van in de thermische reinigingsinstallatie vernietigde verontreinigingen.
Tijdens het verlenen van de vigerende vergunning voor de thermische reinigingsinstallatie is aangesloten bij
het Besluit verbranden afvalstoffen. Dat besluit is nadien opgenomen in afdeling 5.2 van het Activiteitenbe
sluit (nu: paragraaf 5.1.2) over afvalverbrandingsinstallaties, hoewel de thermische reinigingsinstallatie niet
onder de werking van deze afdeling valt. Op onderdelen is daarom in de vigerende vergun ning van de voor
schriften in het Activiteitenbesluit afgeweken, waar dit beter aansluit bij de kenmerken van de installatie.
Met het van kracht worden van de vierde tranche van het Activiteitenbesluit worden emissies van inrichtin
gen rechtstreeks geregeld door afdeling 2.3 van dit besluit, als afdeling 2.11 of de hoofdstuk ken 3, 4 en 5
niet van toepassing zijn. Echter, deze afdeling is niet van toepassing op emissies naar de lucht van een
IPPC-installatie indien en voor zover voor de activiteit of het type productieproces BBT-conclusie s voor deze
emissies zijn vastgesteld. In dat geval vormen (conform artikel 14, derde lid, van de Ri e) de BBT-conclusies
de referentie voor de vaststelling van de vergunningsvoorwaarden. Voor het bepalen van de emissiegrens
waarden is dan ook rekening gehouden met de BREF 'Afvalverbranding', die op deze installatie wel van
toepassing is. Alle emissiegrenswaarden van de vigerende vergunning liggen binnen de met beste beschik
bare technieken geassocieerde emissieniveaus van het BREF 'Afvalverbranding' (artikel 15, derde lid, van
de Rie). Omdat er geen wijzigingen zijn in de kenmerken of de bedrijfsvoering van de installatie is er geen
reden om andere voorschriften op te nemen dan in de vigerende vergunning. Wel zijn wij van mening dat
aangesloten moet worden bij de systematiek van beoordeling volgens de Activiteitenregeling, omdat de
emissie-eisen en de beoordeling daarvan als één geheel moeten worden gezien.
Omdat de emissiegrenswaarden uit tabel 5.19 van de paragraaf 5.1.2 van het Activiteitenb esluit op de BBTconclusies uit de van toepassing zijnde BREF 'Afvalverbranding' zijn geba seerd, sluiten wij voor de emissie
grenswaarden van de rookgasreinigingsinstallatie voor de volgende stoffen aan bij die emissiegrenswaar
den:
•
•
•
•
•
•
•
•

Totaal stof
Gasvormige en vluchtige organische stoffen, uitgedrukt in totaal organische koolstof (CxHy)
Zoutzuur
Zwaveldioxide
Kwik
Som van cadmium en thallium
Som van de metalen antimoon, arseen, chroom, kobalt, koper, lood, mangaan, nikkel en vanadium
Som van dioxinen en furanen, gedefinieerd als de som van de afzonderlijke dioxinen en furanen,
gewogen overeenkomstig de bij ministeriële regeling gestelde equivalentiefactoren
De emissiegrenswaarden van deze stoffen komen overeen met de reeds vergunde emissiegrenswaarden.
Voor de volgende stoffen hebben we de strengere emissiegrenswaarde uit de vigerende vergunning overge
nomen:
• Waterstoffluoride.
De emissiegrenswaarden van deze twee stoffen zijn daarmee in overeenstemming met de volgens BBT
haalbare emissies zoals aangegeven in de aanvraag om deze vergunning.
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Koolmonoxide
In tabel 5.19 van paragraaf 5.1.2. van het Activiteitenbesluit is voor koolmonoxide (CO) een lagere grens
waarde van 30 mg/Nm^ opgenomen ten opzichte van de grenswaarde 50 mg/Nm^ norm in de vigerende
vergunning. Indertijd heeft TPSB beroep aangetekend tegen de norm van 30 mg/Nm^, omdat men van me
ning was dat specifieke omstandigheden waren die toepassing van de verruimingsmogelijkheden nodig ach
ten 50 mg/Nm . In het uitgebrachte advies van de StAB, wordt aangegeven dat een thermische reiniger ni et
zondermeer te vergelijken is met een afvalverbrandingsinstallaties, een TPSB behept is met fluctuerende
GO-waarden, maar ook dat norm voor CxHy en de continu monitoring daarvan garandeert dat de organische
gevaarlijke stoffen voldoende worden vernietigd. Hierop is (via een herstelbesluit) alsnog de norm voor 00
verhoogd tot 50 mg/Nm^. Er zijn geen nieuwe ontwikkeling of inzichten die tot een andere conclusie leidt in
de onderhavige vergunning. Hierdoor wordt onverminderd voldaan wordt aan de BBT-conclusies van de
BREF 'Afvalverbranding'. Daarnaast wordt de kwaliteit van het verbrandingsproces gemonitord via het conti
nu meet van de ggasvormige en vluchtige organische stoffen (CxHy).
PAK's
In tabel 5.19 van paragraaf 5.1.2 van het Activiteitenbesluit zijn geen emissiegrenswaarden opge nomen voor
PAK en ammonia. Voor beide stoffen zijn in de vigerende vergunning overeenkomstig de systematiek van
paragraaf 5.1.2 van het Activiteitenbesluit daggemiddelde grenswaarden opgenomen, deze wordt voor PAK
in de huidige vergunning overgenomen. Voor PAK's betreft het de stoffen die volgens de NeR allen in de
klasse MVP 1 vallen: Benzo(a)anthraceen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen, benzo(j)fluorantheen, benzo(a)pyreen, dibenz(a,h)anthraceen, benzo(g,h,i)peryleen, chryseen, fluorantheen en
indeno(1,2,3,c,d)pyreen. In de aanvraag wordt weliswaar betoogd dat geen emissie-eisen opgenomen zou
den moeten worden omdat PAK nageno eg volledig wordt verwijderd. Er wordt echter ook aangegeven dat
de omzetting van koolwaterstoffen, waaronder ook PAK, niet voor 100% plaatsvindt waardoor het gezien de
aard van de stoffen wenselijk is om wel een emissie-eis (en dus ook een meetverplichting) op te nemen.
Ammoniak
Voor ammoniak (en HF) zien wij geen reden om een emissie-eis te handhaven omdat de opzet van de gasreiniging (met een wasser na de SNCR) emissie van ammonia uitsluit.
Stof
Ten gevolge van de opslag van cement, bruin koolstof en biomassastof komen er binnen de inrichting emis
sies naar de lucht vrij van stof. Omdat het emissies uit een puntbron betreft worden deze geregeld door afde
ling 2.3 van het Activiteitenbesluit. De geëmitteerde stof is ingedeeld in Stofklasse S. Om te beoordelen of
sprake is van relevante emissies zijn de emissies binnen de inrichting voor Stofklasse 8 gesommeerd en
getoetst aan de daarvoor geldende grensmassastroom volgens de sommatiebepaling. De grensmassastroom van Stofklasse S wordt overschreden. Dat betekent dat de emissie van stof relevant is en dat daar
voor emissie-eisen gelden. Deze volgen uit artikel 2.5 van het Activit eitenbesluit.
4.10.5 Monitoring van emissies
Volgens art. 5.5, vierde lid onder a van het Besluit omgevingsrecht (Bor) moeten voorschriften worden opge
nomen, inhoudende dat moet worden bepaald of aan de doelvoorschriften wordt voldaan, waarbij de wijze
van bepaling wordt aangegeven die ten minste betrekking heeft op:
•

de methode en frequentie van de bepaling;

•

de procedure voor de beoordeling van de bij die bepaling verkregen gegevens; de organisat ie van
die bepalingen en beoordelingen;

• de registratie van die gegevens en de resultaten van die beoordelingen.
In de te verlenen vergunning zijn voorschriften voor het monitoren van de luchtemissies uit de thermische
reinigingsinstallatie opgenomen die gebaseerd zijn op de betreffende artikelen van paragraaf 5.1.2 van het
Activiteitenbesluit en afdeling 5.2 van de Activiteitenregeling. De betreffende artikelen in het Activiteitenbe
sluit en de Activiteitenregeling worden beschouwd als BBT. Aanvullend worden evenals in de vigerende
vergunning voor PAK ook voorschriften opgenomen voor monitoring.
Omdat nu voldoende bekend is om te komen tot een volledig pakket voorschriften ten aanzien van de moni
toring van luchtemissies zal geen goed te keuren emissiemeet- en beheersprogramma worden voorgeschre
ven. Daarom ook maakt het in de aanvraag opgenomen emissiemeet- en beheersprogramma geen onder
deel uit van de vergunning.
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4.10.6 Emissiehandel CO2
Vanaf 1 januari 2005 vindt de Europese handei C02-emissierechten piaats. Binnen de inrichting TPSB zijn
verbrandingseenheden aanwezig met een totaal opgesteid thermisch ingangsvermogen van 31 megawatt.
Dit betekent dat de inrichting TPSB sinds 1 januari 2013 valt onder categorie A, onder 1 van Bijlage I beho
rende bij het Besluit handel in emissierechten en daarom verplicht is om deel te nemen aan de handel in
C02-emissierechten. Doel hiervan is dat reducties in de emissie van CO2, daar genomen worden waar dit
vanuit kosteneffectiviteit het meest effectief is. Voigens artikel 5.12 Bor is het niet toegestaan om voorschrif
ten, inhoudende een emissiegrenswaarde voor de directe emissie van broeikasgassen en voorschriften ter
bevordering van een zuinig gebruik van energie in de inrichting, op te nemen in een omgevingsvergunning
voor een inrichting die ook valt onder artikel 16.5, eerste lid, van de Wet milieubeheer. Die aspecten worden
geregeld in een broeikasgasvergunning die de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) afgeeft.
4.10.7 Luchtkwaliteit
Bepalingen over luchtkwaliteitseisen zijn opgenomen in hoofdstuk 5, Titel 5.2, van de Wm. Artikel 5.16, eer
ste lid, Wm geeft aan hoe en onder welke voorwaarden bestuursorganen bepaalde bevoegdheden, opge
somd in het tweede lid, kunnen uitoefenen in relatie tot luchtkwaliteitseisen. Als aannemelijk is dat als aan de
voorwaarden wordt voldaan, de luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering vormen voor de uitoefe
ning van de bevoegdheid. Gelet op artikel 5.16, lid 1 onder a tot en met d van deze wet, kunnen wij tot ver
gunningverlening overgaan indien aan één van de onderstaande eisen wordt voldaan:
aannemelijk is gemaakt dat vergunningverlening niet leidt tot het overschrijden grens- of richtwaarden;
aannemelijk is gemaakt dat de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg van
vergunningverlening per saldo verbetert often minste gelijk blijft, of bij een beperkte toename van de
concentratie van de desbetreffende stof, door een met de vergunningverlen ing samenhangende maatre
gel of een door die uitoefening of toepassing optredend effect, de luchtkwali teit per saldo verbetert (saidering);
aannemelijk is gemaakt dat vergunningverlening "niet in betekenende mate" bijdraagt aan de concentra
tie in de buitenlucht van een stof waarvoor een grenswaarde is opgen omen;
de activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd is genoemd, beschreven ofwel past binnen of in elk
geval niet in strijd is met een vastgesteld programma.
Bijlage 2 van de Wm bevat grenswaarden voor de luchtkwaliteit die door het bevoegd gezag als toetsingscri
teria in de vergunningverlening moeten worden gehante erd. Deze grenswaarden geven een niveau aan van
de kwaliteit van de buitenlucht, die niet mag worden overschreden. In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit
(RBL2007), voortvloeiend uit de "Wet luchtkwaliteit", is aangegeven hoe immissieberekeningen moeten wor
den uitgevoerd en waar de immissiegrenswaarden van toepassing zijn. De grenswaarden zijn niet van toe
passing op de werkplek en op plaatsen waar het publiek normaal gesprok en geen toegang heeft. Dit bete
kent dat toetsing van de normen geschiedt buiten het terrein van de inrichting, 'daar waar mensen kunnen
worden blootgesteld'.
Voor de inrichting TPSB zijn van belang fijn stof, koolmonoxide, stikstofdioxide en z waveldioxide, afkomstig
van de op- en overslag en bewerking van secundaire bouwstoffen en van de op- en overslag van bruinkoolstof en biomassastof en van de verbranding van deze stoffen en van de brandbare componenten in de te
reinigen grond in de thermische reinigingsinstallatie.
In het bij de aanvraag gevoegde rapport "Geur- en luchtkwaiiteitonderzoek Theo Pouw bv - Eemshaven,
P0UW16A1, maart 2016" wordt geconcludeerd dat de emissies naar de lucht fijn stof en stikstofoxiden geen
belemmering vormen voor de vergunningaanvraag.
Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen wij de vergunning zoals door TPSB aangevraagd verlenen,
omdat wordt voldaan aan de luchtkwaliteitseisen van deze wet.
4.11
Geur
De op- en overslag en bewerking van diverse stoffen bij TPSB kunnen aanleiding geven tot de emissie van
geur. Het betreft materialen zoals sorteerzeefzand, drijfvuil en RKGV. Ook de TRI heeft een geuremissie.
Van de meeste van deze bronnen is de geuremissie voldoende bekend. Alleen ten aanzien van drijfvuil be
staat onduidelijkheid.
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Het aspect geur wordt geregeld in artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit. In dat artikel wordt opgelegd dat
geurhinder bij geurgevoelige objecten wordt voorkomen dan wel tot een aanvaardbaar niveau beperkt. Wat
een aanvaardbaar hinderniveau is wordt aangegeven in bijlage 1 van Beleidsregel Vergunningverlening,
Toezicht en Handhaving (VTH) 2013-2016 van de provincie Groningen. In het Luchtkwaliteitsonderzoek is
een berekening opgenomen van de geurbelasting op geurgevoelige objecten in de omgeving van IPSO,
waarbij gebruik is gemaakt van dit toetsingskader. Uit deze berekening blijkt dat, ook met de onzekerheid ten
aanzien van de geuremissie ten gevolge van drijfv uil, ruimschoots voldaan kan worden aan het genoemde
toetsingskader. Om nog meer zekerheid te verkrijgen omtrent de geurbelasting ten gevolge van drijfvuil is
(middels een maatwerk) voorgeschreven dat de geuremissie van deze stroom middels metingen wordt vast
gesteld, en dat als de uitkomsten hiervan daartoe aanleiding geven maatregelen worden genomen om de
geurhinder ten gevolge van de gehele inrichting inclusief drijfvuil tot een aanvaardbaar niveau beperkt blijft.
4.12
Geluid
4.12.1 Inleiding
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (RBS). Dit is de toestand waar
bij de inrichting maximaal in werking is in de desbetreffende beoordelingsperioden. Voor de beoordeling
worden de volgende drie hinderaspecten in acht genomen: het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau,
maximale geluidsniveaus en indirecte hinder.
Omdat de inrichting is gelegen op een geluidsgezoneerd industrieterrein, is voor de beoordeling van het
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing. Voor de overige twee
hinderaspecten worden de adviezen uit de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening in acht ge
nomen. Indirecte hinder behoeft niet getoetst te worden op een gezoneerde industrieterreinen.
4.12.2 Toetsingskader Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Op grond van de Wgh is rondom het industrieterrein Eemshaven waarop de inrichting ligt een zone vastge
steld. Ingevolge artikel 2.14 lid 1, sub c, onder 3 van de Wabo dienen bij de beoordeling van de geluidsbe
lasting veroorzaakt door de inrichting de grenswaarden van de Wgh in acht te worden genomen.
Voor gezoneerde industrieterreinen geldt dat de geluidsbelasting veroorzaakt door alle inrichtingen op het
terrein samen buiten de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A). Vaak komt het voor dat er tussen de
grens van het industrieterrein en de geluidszone woningen en andere geluidsgevoelige objecten liggen. Om
deze te beschermen tegen geluidshinder als gevolg van industrielawaai gelden hiervoor vanwege de Wgh
ook (hogere) grenswaarden. Dit kunnen zijn: MTG's (maximaal toelaatbare gevelbelasting na sanering van
het industrieterrein) of HGW's (hogere grenswaarden). MTG's en HGW's zijn vastgesteld in aparte besluiten.
De hoogte van MTG's kan variëren van 55 t/m 65 dB(A ) en van HGW's van 50 tot 60 dB(A). De hoeveelheid
geluidruimte die de inrichting vergund krijgt mag zodanig zijn dat deze samen met de (vergunde) geluidsbe
lasting van de overige bedrijven op het terrein, geen overschrijding van de grenswaarden van de Wgh ver
oorzaakt.
4.12.3 Toetsingskader maximale geluidniveaus
Maximale geluidniveaus (of piekgeluiden, LAmax) zijn kortstondige verhogingen va n het geluidniveau. Ge
luidsgevoelige objecten, zoals woningen, scholen, ziekenhuizen, etc, gelegen in de zone rondom het indu
strieterrein dienen te worden beschermd tegen kortstondige verhogingen van het geluid afkomstig van een
inrichting op het industrieterrein. De Handreiking Industrielawaai en vergunni ngverlening adviseert hiervoor
het volgende. Indien als gevolg van handelingen binnen een inrichting kortstondige verhogingen van geluid
niveaus ontstaan, dan dient te worden gestreefd naar het voorkomen van maximale geluidniveaus die meer
dan 10 dB boven het aanwezige equivalente geluidniveau uitkomen. Voor dit aa nwezige niveau hanteren wij
ter plaatse van de woningen en andere geluidgevoelige objecten in de zone de grenswaarden van de Wgh
vermeerderd met 10 dB.
Indien door lokale omstandigheden of andere omstandigheden niet te voorkomen is dat deze streefwaarde
kan worden gehaald dan adviseert de Handreiking als grenswaarde 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) voor
resp. de dag-, avond- en nachtperiode. In bepaalde situaties en onder bepaalde voo rwaarden is het mogelijk
van de grenswaarden af te wijken of activiteiten uit te zonderen van de toetsing.
4.12.4 Beoordeling
Bij de aanvraag om vergunning is een akoestisch onderzoek toegevoegd, rapport Akoestisch onderzoek
Theo Rouw aan de Kwelderweg 15 te Eemshaven in verband met aanvraag omgevingsvergunning, datum 2
december 2014,Referentie 20140576-03.
4.12.5 Het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Op grond van de representatieve bedrijfssituatie, waarin wordt uitgegaan van de bedrijfsvoering waarbij de
voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn bij volledige capaciteit in de te be
schouwen etmaalperiode, de geluidsbelasting bepaald. Indien verschillende activiteiten binnen de inrichting
plaatsvinden wordt geadviseerd om de geluidsbelasting op een maximale representatieve bedrijfssituatie te
baseren.
Bij TPSB bestaat de maximaal representatieve bedrijfssituatie uit de volgende activiteiten:
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-

de aan- en afvoer door vrachtwagens;
het laden en lossen van schepen;
- de op - en overslag door shovels en kranen;
- de grondreinigingsinstallatie en de granulaatwasser;
de puinbreker;
de betonmortelcentrale;
- de verschillende mobiele installaties;
- de activiteiten in opslaghallen 1 en 2;
In het akoestisch onderzoek wordt vermeld dat een groot aantal geluidsmetingen zijn verricht binnen gebou
wen en open-proces installaties. Deze metingen omvatten de installaties die continu in bedrijf zijn. Mobiele
geluidsbronnen zijn tijdens deze metingen niet meegenomen. Met behulp van het rekenmodel is de geluidsbijdrage rekenkundig bepaald ter plaatse van de meetpunten en vervolgens vergeleken met de meetresulta
ten. Hieruit is geconcludeerd dat het maximale verschil tussen de meet- en rekenwaarden 1 dB bedraagt. Dit
wordt beschouwd als een acceptabele afwijking.
In tabel 5.2 van het Akoestisch rapport zijn de relevante geluidsbronnen met bron vermogens en bedrijfstij
den tijdens de representatieve bedrijfssituatie opgenomen. In tabel 6.2 is de samenvatting van de rekenre
sultaten voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau weergegeven.
Hieruit blijkt dat de grenswaarden op de controlepunten 1 tot en met 4 die op dichte afstand van het bedrijf
zijn gelegen worden overschreden. Dit is te verklaren uit de positionering van de geluidsbronnen en de korte
afstand tussen deze geluidsbronnen en de controlepunten. Voor het geluidhinderaspect spelen echter de
wettelijke grenswaarden een rol. Uit de tabel 6.2 valt af te lezen dat het langtijdgemiddeld beoordelingsni
veau op drie zonepunten maximaal 26 dB(A) in de dagperiode, 25 dB(A) in de avondperiode en 22 dB(A ) in
de nachtperiode bedraagt. Ten aanzien van de vergunde geluidsruimte vindt op sommige punten een toe
name van 1 dB op in de avond- en nachtperiode plaats.
4.12.6 Maximale geluidsniveaus
Omdat de woningen op grote afstand van de grens van de inrichting zijn gelegen is in de vigerende vergun
ning geconcludeerd dat ruimschoots wordt voldaan aan de richtwaarde zoals geadviseerd in de Handreiking
Industrielawaai en vergunningverlening. Om die reden zijn ook geen beperkingen in voorschriften vastge
legd. Volgens het akoestisch onderzoek is deze situatie niet gewijzigd en om die reden is de beoordeling niet
opnieuw in het akoestisch onderzoek meegenomen. Omdat hier geen wijzigingen in hebben plaatsgevonden
zijn wij van mening dat het niet noodzakelijk is om ten aanzien van maximale geluidsn iveaus beperkingen in
voorschriften vast te leggen.
4.12.7 Conclusie
Wij achten de aangevraagde geluidsbelasting milieuhygiënisch verantwoord. Het langtijdgemiddeld beoorde
lingsniveau hebben wij in de voorschriften vastgelegd op een aantal referentiepunten rond de inrichting. De
geluidsbelasting hebben wij in de hoofdstuk 4 van de voorschriften vastgelegd op de te beschermen punten,
te weten bij de woningen in de zone en op de zonegrens. Vanwege de grote afstand tot de inrichting en de
invloed van andere geluidsbronnen op dit industrieterrein, kan de geluidsbelasting van de inrichting niet bij
de woningen of op de zonegrens worden gemeten en eventueel wel worden berekend. Daarom zijn, behalve
de genoemde grenswaarden, dichtbij het bedrijf controlepunten met bijhorende controlewaarde, opgenomen
in voorschrift 3.1.2. Op deze punten kan in het kader van toezicht worden ge meten. Kleine akoestische ver
anderingen binnen het bedrijf zijn daarmee geen bezwaar. Daarom is voorschrift 3.1.3. opgenomen. Daarin
is bepaald dat van de gestelde niveaus op de controlepunten kan worden afgeweken, mits vooraf met een
geluidsrapport wordt aangetoond dat aan de gestelde grenswaarde bij woningen en op de zonegrens vol
daan blijft worden. In dat rapport dient te worden aangegeven wat de niveaus op controlepunten na verande
ring zullen worden. Deze niveaus gelden (eventueel na een besluit op een milieu neutrale melding) vanaf dat
moment als controlewaarden. Veranderingen die niet leiden tot een overschrijding van de gestelde grens
waarden bij woningen of op de zonegrens, kunnen op deze wijze aan ons worde n gemeld of daarvan kan
mededeling worden gedaan.
4.13
Bodem
4.13.1 Bodembescherming
Het aspect bodembescherming wordt volledig gereguleerd via het Activiteitenbesluit. In het kader van deze
vergunning hoeft daarom geen nadere beoordeling plaats te vinden. Op grond van het Activiteitenbesluit
moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een ver
waarloosbaar bodemrisico. Nu daaraan voldaan kan worden is er geen reden tot het stellen van maatwerk.
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4.13.2 Onderzoek nulsituatie van de bodem
Bij het starten van activiteiten dient de kwaliteit van de bodem van de inrichting te zijn vastgelegd. Het doel
van het bepalen van deze zogenaamde nulsituatie is het referentieniveau van de feitelijke bodemkwaliteit
(grond en grondwater) vast te leggen. Daarmee wordt een toetsings grondslag verkregen met het oog op
toekomstige bodemverontreiniging. Ook bij een verwaarloosbaar bodemrisico is het verkrijgen van zo'n toet
singsgrondslag noodzakelijk om - middels een eindsituatieonderzoek - te kunnen bepalen of er een bodem
verontreiniging is opgetreden, ondanks de getroffen bodembeschermende voorzieningen en maatregelen.
Het vastlegging van de bodemkwaliteit is reeds gedaan in het kader van de oprichtingsvergunning in 2005
middels onderzoeksrapport d.d. 07-06-2004 met kenmerk ER0480502. Dit is destijds als bijlage bij de aan
vraag is gevoegd. Er is geen reden om een aanvullend bodemonderzoek te verlangen.
4.14
Grondstoffen- en waterverbruik
4.14.1 Leidingwater
Zoals aangegeven in de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil, december 2005) is de
relevantie van waterbesparing sterk afhankelijk van de locale situatie en zijn daarom hier geen ondergrenzen
voor geformuleerd. In onze beleidsnotitie "Verruimde reikwijdte en vergunningverlening" is aangegeven dat
het aspect water voor de milieuvergunning relevant is indien het verbruik in de inrichting 5000 m^ of meer
leidingwater bedraagt. Binnen TPSB wordt ca 20.000 m^ leidingwater gebruikt op jaarbasis. In de aanvraag
is aangegeven dat hemelwater wordt opgevangen en (vrijwel) volledig hergebruikt binnen de inrichting. Ge
zien het hergebruik van leidingwater worden in deze vergunning geen voorsc hriften gesteld ten aanzien van
de vermindering van de hoeveelheid te gebruiken leidingwater.
4.15
Verkeer en vervoer
Bij de beslissing op een aanvraag dienen wij ook de zorg voor de beperking van de nadelige gevolgen voor
het milieu van het verkeer of goederen van e n naar de inrichting te betrekken. Vervoersmanagement is
vooral van belang bij bedrijven waar veel mensen werken, waar veel bezoekers komen en/of waar grote
stromen goederen vervoerd worden. In de provinciale beleidsnotitie " Verruimde reikwijdte en Vergunning
verlening" van 27 mei 2003 zijn voor een aantal aspecten die onder de verruimde reikwi jdte vallen, richting
gevende relevantiecriteria vastgelegd. Voor vervoersbewegingen zijn de richtinggevende relevantiecriteria
meer dan 100 werknemers en/of meer dan 500 bezoekers pe r dag en/of meer dan 2 miljoen transportkilome
ters per jaar. Er is geen sprake van overschrijding van de rele vantiecriteria zoals wij die voor het onderwerp
verkeer en vervoer hebben gestel d. Wij zijn dan ook van mening dat het bij de onderhavige inrichting niet
nodig is om voorschriften met betrekking tot verkeer en vervoer in de vergunning op te nemen.
4.16
Energie
Het landelijke beleid op het gebied van energie richt zich vooral op het terugdringen van het gebruik van
energie; wij hebben deze doelstelling overgenomen. Belangrijke instrumenten in het energiebeleid vormt de
meerjarenafspraak over verbetering van de energie-efficiency (MJA3). Naast dit instrument geeft de Wabovergunning ons de mogelijkheid om energiebesparing te concretiseren bij individuele bedrijven.
In het landelijke beleid zoals vastgelegd in de circulaire energie in de milieuvergunning (Infomil, oktober
1999) worden inrichtingen met een jaarlijks energieverbruik hoger dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) of
hoger dan 50.000 kWh elektriciteit namelijk als energierelevant bestempeld.
De thermische reinigingsinstallatie verbruikt naar schatting 20 miljoen kWh en 12 miljoen m^gas per jaar.
Gelet op het hoge energieverbruik is er, met het oog op energiebesparing, bij het installatieontwerp van de
TRI ruime aandacht besteed aan energiebesparingsmaatregelen. Zo worden er warmtewisselaars toegepast
voor het voorverwarmen van procesgassen en branderlucht. Daarnaast wordt de overtollige warmte in de
TRI hergebruikt, onder meer met de twee nieuw te plaatsen ORG-turbines, waarmee het energieverlies
wordt beperkt. Behalve het voorschrijven van registraties voor het energieverbruik van de verschillende
brandstoffen, zien wij op voorhand geen noodzaak tot het voorschrijven van concrete besparingsmogelijkhe
den en/of nadere onderzoekverplichtingen.
4.17
Veiligheid
4.17.1 Externe Veiiigheid
Het overheidsbeleid inzake externe veiligheid is gericht op het beheersen van risico's van activiteiten en het
realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Hiertoe is in het Besluit Risico's Zware Ongevallen 2015
(BRZO 2015) vastgelegd bij welke hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen volgens de in dit Besluit aan
gegeven systematiek naar de veiligheidsrisico's moet worden gekeken. De inrichting van TPSB valt niet on
der de reikwijdte van het BRZO 2015.
Verder legt het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) veiligheidsnormen op aan bedrijven die een op
grond van aangewezen installaties of aanwezige opslagen risico vormen voor personen buiten het bedrijfs
terrein. TPSB bezit echter geen installaties of opslagen die zijn aangewezen in he t BEVI, zodat de inrichting
ook niet onder dit Besluit valt.
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4.17.2 Relatie met ATEX
Stofexplosie
Een stofexplosie kan zich voordoen wanneer een ontstekingsbron een explosief mengsel van stof en zuur
stof (lucht) tot ontsteking brengt. Bij TPSB bestaat in de opslagsilo's voor bruinkoolstof en blomassastof en
de daaraan gekoppelde doseerinstallatie of in de nabijheid daarvan door de aanwezigheid van vrijgekomen
en ronddwarrelend stof de kans dat dit stof tot ontbranding of ontsteking wordt gebracht. De verplichtingen
voor bedrijven ten aanzien van gas- en stof ontploffingsgevaar zijn verankerd in de Arbow et en het Arbobesluit (ATEX). Concreet gaat het voor inrichtingen (bedrijven) dan met name om het explosieveiligheidsdocument, de ri&e voor de onderdelen gas- en stofontploffing, en de gevarenzone-indeling. De Arbeidsinspectie
is de toezichthoudende instantie. Om deze reden worden ten aanzien van stofontploffingsgevaar geen voor
schriften aan deze vergunning verbonden.
4.17.3 Brandveiligheid
Voor de verandering van de inrichting worden brandveiligheidsaspecten (aanwezigheid en onderhoud blus
middelen alsook opslag van brandbare niet-gevaarlijke materiale n) gereguleerd door het Bouwbesluit 2012,
zodat geen voorschriften voor deze brandveiligheidsaspecten aan de omgevingsvergunning worden verbon
den.
4.17.4 Bedrijfsnoodplan
TPSB beschikt voorde inrichting overeen bedrijfsnoodplan en een bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV),
welke voorziet in de veiligheid van personen bij calamiteiten en de preventie e n bestrijding van brand en
calamiteiten.
4.17.5 Opslag gevaarlijke stoffen
Opslag van diesel, benzine en olie in tanks
Voor de opslag van diesel, gasolle, benzine, petroleum en smeerolie is PGS 28 van toepassing, voor zover
die gaat over de ondergrondse opslag in enkelwandige tanks. De voorschriften voor de opslag hiervan vol
gen rechtstreeks uit paragraaf 3.4.2 van het Activiteitenregeling.
Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (tot 10 ton)
Voor de opslag van gevaarlijkafval In het KCA depot Is de PGS 15 van toepassing. De richtlijn PGS 15
maakt onderscheid in opslagen groter of kleiner dan 10 ton . In deze vergunning hebben wij een voorschrift
opgenomen waarin is vastgelegd dat de opslag aan deze richtlijn moet voldoen aan PGS 15 en dat niet
meer dan 10 ton mag worden opgeslagen. In dat voorschrift is ook specifiek aangegeven welke onderdelen
van de richtlijn van toepassing zijn.
Opslag van ammonia
Binnen de inrichting zijn voorzieningen aanwezig voor de opslag en toepassing van a mmonia. Deze stof
wordt toegepast in de bij de rookgasreiniging/de DENOx-installatie. Er wordt gebruik gemaakt van ammoniaoplossing met een maximale ammoniaconcentratie van < 25%.
Opslag van natronloog
Ten behoeve van de natte gaswassing wordt er binnen de inrichting natronloog opgeslagen in dubbelwandi
ge tanks. In voorschriften is aangegeven aan welke vereisten de opslag en behandeling minimaal zal moe
ten voldoen
Opslag van ijkgassen in drukhouders
Ten behoeve van calibratie van meetapparatuur zullen een aantal ijkgassen in drukhouders binnen de in
richting aanwezig zijn. Het betreft onder andere NO2 in n2, CO in N2 en SO2 in N2. De opsl ag van gasflessen
valt onder PGS 15. In de vergunning zijn voorschriften conform de richtlijn PGS 15 opgenomen om deze
opslag op een veilige manier te laten plaatsvinden.
4.18
Proefnemingen
Een van de kernpunten van het afvalstoffenbeleid is dat de be- en/of verwerking van afvalstoffen op een zo
hoogwaardig mogelijke wijze moet plaatsvinden. Het beoordelingskader daarvoor is het LAP. Om informatie
te vergaren over bijvoorbeeld de technische haalbaarheid van nieuwe hoogwaardige technieken of andere
be- of verwerkingsmethoden van afvalstoffen en om inzicht te krijgen in de daaraan verbonden milieuhygi
enische consequenties, kan het uitvoeren van proefnemingen van essentieel belang zijn.
Proefnemingen worden gekenmerkt door een beperkte duur (wij gaan uit van maximaal zes maanden) en
een beperkte hoeveelheid afvalstoffen. Doorlooptijd en/of hoeveelheid afvalstoffen moeten ech ter wel vol
doende zijn om de noodzakelijke informatie te kunnen vergaren.
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In de aanvraag heeft aanvrager aangegeven de mogelijkheid te willen hebben om desgewenst proefnemin
gen uit te kunnen voeren. Wij achten dit acceptabel. Wel zijn wij van oordeel da t daaraan randvoorwaarden
moeten worden gesteld en dat proefnemingen ruim voor aanvang (ten minste zes weken) bij ons voor toe
stemming moeten worden voorgelegd. Daartoe hebben wij voorschriften opgenomen. Tevens moet over de
resultaten van de proef aan ons worden gerapporteerd. De proefnemingen moeten plaatsvinden binnen de
milieuhygiënische randvoorwaarden van deze vergunning en mogen pas verricht worden na goedkeuring
van het bevoegde gezag.
Ten overvloede merken wij nog op dat indien een proef succesvol is verlopen e n vergunninghouder de resul
taten daarvan wil implementeren, daartoe eerst steeds zal moeten worden bezien in hoeverre een procedure
op grond van de Wabo zal moeten worden doorlopen.
4.19
Overige aspecten
4.19.1 Strijd met andere wetten en algemene regels
Door het van kracht worden van deze vergunning ontstaat geen strijd met andere regels of wetten die met
betrekking tot de inrichting gelden.
4.19.2 Blbob
Wij hebben, conform het provinciaal beleid inzake de Wet Bibob een Eigen Onderzoek uitgevoerd. De uit
komst van dit Eigen Onderzoek was aanleiding voor ons om advies te vragen aan het Landelijke Bureau
Bibob (LBB). Dit advies hebben wij d.d. 28 oktober 2016 van het LBB ontvangen. Wij hebben de constate
ringen en conclusie uit het advies overgenomen. Vervolgens dienden wij af te wegen of weigering van de
gevraagde omgevingsvergunning op grond van de Wet Bibob proportioneel zou zijn. Op basis van de belan
genafweging en de evenredigheidstoets die wij moeten uitvoeren op grond van artikel 3:4 van de Algemene
wet bestuursrecht en artikel 3, vijfde lid, van de Wet Bibob komen wij tot de conclusie dat weigering van de
gevraagde omgevingsvergunning niet proportioneel is. Alles overwegende, is er wél grond om de te verlenen
(revisie-)vergunning qua geldigheidsduur te beperken tot vijfjaar. Deze termijn gaat in vanaf de datum van
inwerkingtreding van deze vergunning.
4.19.3 Reach
De Europese REACH (Registratie Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen) Verordening (EC)
1907/2006 vervangt stapsgewijs de huidige Europese richtlijnen en verordenin gen over stoffen. Per 1 juli
2007 is REACH in werking getreden en is het grootste deel van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms) ver
vallen. REACH werkt rechtstreeks. Voor een deel van de op grond van REACH geregistreerde stoffen be
staat er een autorisatieplicht. Deze stoffen mogen niet zonder meer worden gebruikt.
Uit de aanvraag blijkt dat er binnen de inrichting geen stoffen worden geproduceerd, gebruikt en/of geëmit
teerd waarop REACH van toepassing is.
4.19.4 PRTR-verslag.
Op de activiteiten van deze inrichting zijn hoofdstuk 12, titel 12.3, van de Wm en de EU-verordening E-PRTR
(Pollutant Release and Transfer Register) van toepassing. Op grond hiervan moet jaarlijks worden gerappor
teerd over de emissies naar lucht, water en bodem en de afgifte van afvalstoffen aan derden. Het PRTRverslag (voorheen het milieujaarverslag) moet voldoen aan de eisen zoals die zijn gesteld in hoofdstuk 12
van de Wm. Met ingang van het verslagjaar 2009 wordt het geïntegreerde verslag elektronisch ingediend.
4.19.5 Aanvullende voorwaarden voor ongewone voorvallen
In artikel 17.2 lid 1 van de Wet milieubeheer is vastgelegd dat ongewone voorvallen waardoor nadelige ge
volgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan door het bedrijf zo spo edig mogelijk aan ons dienen te
worden gemeld. In artikel 17.2 is vermeld dat het bevoegd gezag in een omgevingsvergunning vooreen
inrichting of in een beschikking voor een ongewoon voorval, waarvoor de nadelige gevolgen niet significant
zijn kan bepalen dat in afwijking van artikel 17.2 lid 1 het voorval wordt geregistreerd en kan voorschrijven
binnen welke termijn en op welke wijze het voorval moet worden gemeld. Deze termijn kan afwijken van de
verplichting, genoemd in artikel 17.2 lid 1, om het voorval zo spoedig mogelijk te melden.
TPBS wil afspraken als bedoeld in artikel 17.2 lid 4 Wm maken, ten aanzien van ongewone voorvallen zon
der significante gevolgen voor het milieu. TPBS heeft een concept meidschema ontwik keld. Dit kan op een
later tijdstip ter goedkeuring worden ingediend. Met dit schema kan worden vastgesteld welke ongewone
voorvallen kunnen worden geclassificeerd als voorval zonder significante gevolgen voor het milieu. Met een
dergelijk meidschema moet onderscheid worden gemaakt tussen ongewone voorvallen mét en zónder signi
ficante gevolgen voor het milieu. Zolang er geen gedetailleerd meidschema is goedgekeurd, is er geen spra
ke van het afwijken van art. 17.1.
Om te borgen dat (na het goedkeuren van meidschema) ook in de toekomst ongewone voorvallen zonder
significante gevolgen voor het milieu door het bedrijf worden beschouwd hebben wij de voorschriften in pa
ragraaf 1.6 opgenomen over het in stand houden van dat afhandelingsproces.
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Wij vinden het belangrijk om zicht te houden op de aantallen, aard en omvang van de ongewone voorvallen
zonder significante gevolgen voor het milieu. Deze kunnen een indicatie zijn of de processen (in de ruimste
zin) in voldoende mate worden beheerst en de installaties deugdelijk zijn. Naast het inzichtelijk hebben van
de ongewone voorvallen zonder significante gevolgen voor het milieu, stellen wij eisen aan het afhande
lingsproces van ongewone voorvallen binnen het bedrijf. Daarbij gaat het om zaken als signalering van de
ongewone voorvallen, communicatie, onderzoek en bevoegdheden van medewerkers.
Daarom mag pas na goedkering daarvan door gedeputeerde staten, worden gewerkt conform het meldschema. Hiervoor zijn alvast een aantal voorschriften opgenomen, waarmee het bedrijf wordt vastgelegd hoe
te registreren en de wijze waarop wij periodiek moeten worden geïnformeerd over de niet significante onge
wone voorvallen die zich hebben voorgedaan.
4.20
Integrale afweging
Het bevoegd gezag moet alle aspecten van de milieugevolgen, voor zover ze elkaar beïnvloeden, tegen
elkaar afwegen. Hiermee wordt voorkomen, dat maatregelen ten behoeve van het ene milieucompartiment
negatieve gevolgen hebben voor een ander compartiment. Bij deze vergunning vindt geen relevante onder
linge beïnvloeding plaats, temeer omdat de lozing van afvalwa ter Is beëindigd. Een nadere afw eging is
daarom niet nodig.
4.21
Verhouding tussen aanvraag en vergunning
Wij hebben nagegaan welke onderdelen van de vergunningsaanvraag en de daarbij behorende bijlagen deel
uit moeten maken van de vergunning. Hierbij is als uitgangspunt genomen, dat de volgende onderdelen
geen deel behoeven uit te maken van de vergunning:
1. Onderdelen met zeer concrete en gedetailleerde Informatie op niet-essentiële punten;
2. Onderdelen met betrekking tot milieuaspecten waarvoor in de vergunningsvoorschriften reeds vol
doende beperkingen zijn opgenomen;
3. Onderdelen die bestaan uit weinig concrete beschouwingen, of achtergrondinformatie betreffen
In het Besluit Is aangegeven, welke onderdelen van de aanvraag op grond van deze overwegingen deel
uitmaken van de vergunning. Tezamen bevatten deze een concreet, voldoende uitvoerig en onderling sa
menhangend geheel van feiten en informatie. Als onderdeel van de vergunning vormen ze een met voor
schriften gelijk te stellen, en daarom handhaafbaar geheel van verplichtingen.
4.22

Geldingsduur vergunning

Gezien het vermelde onder 4.19.2 heeft onderhavige vergunning een geldingsduur van vijfjaren. Deze ter
mijn gaat in vanaf de datum van inwerkingtreding van deze vergunning.
5.

HET BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

5.1
Bouwen van een bouwwerk
Er wordt een (klein) depot gebouwd voor de opslag van klein geva arlijk afval. Nu er sprake is van de activiteit
als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a, Wabo, moet de omgevingsvergunning worden geweigerd indien één
van de in artikel 2.10 lid 1 genoemde weigeringsgronden aan de orde is. Een toetsing of deze weigeringsgronden aanwezig zijn heeft plaatsgevonden:
5.2
Toetsing aan de beheersverordening.
Het bouwplan is gelegen in een gebied waarvoor De beheersverordening Eemshaven geldt. De gronden zijn
aangewezen als "Industriegebied". Volgens de regels van de beheersverordening zijn deze gronden be
stemd voor:
• industriële activiteiten, nutsbedrijven, transportbedrijven en op- en overslagbedrijven met bijbehorende
bouwwerken, voorzieningen en terreinen, te weten:
haventerrein met bijbehorende havenwerken en installaties, alsmede kaden, parkeerterreinen,
ontsluitingswegen, spoorwegaansluitingen, openbare nutsvoorzieningen, leidingen en groen
voorzieningen;
bouwterrein, werkterrein en opslagterrein, met uitzondering van opslag van niet gebiedseigen
afvalstoffen;
elektriciteitscentrale, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'energiecentrale';
bestaande windmolens;
bestaande bedrijven (waaronder bestaande detailhandel, groothandel, kantoren en horeca);
• met daarbij bijbehorende:
ontsluitingswegen;
verblijfsgebied;
groenvoorzieningen;
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waterpartijen.
Het bouwplan is niet in strijd met de gebruiksvoorscliriften van de betieersverordening omdat het een bouw
werk betreft dat behoort bij een bestaande industriële activiteit. Ook aan de bouwvoorschriften van het beheersverordening wordt voldaan.
5.3
Toetsing aan redelijke eisen van welstand
Libau welstands- en monumentenzorg Groningen is gevraagd te adviseren met betrekking tot de redelijke
eisen van weistand. Het bouwplan is getoetst aan de voor dit gebied geldende weistandscriteria. Op 26 no
vember 2015 heeft Libau positief geadviseerd. Wij hebben geen redenen om te twijfelen aan de zorgvuldig
heid van de totstandkoming van dit advies. Het advies hebben wij gevolgd.
5.4
Toetsing aan het Bouwbesluit 2012
Het is aannemelijk dat het bouwplan voldoet aan de bepalingen van het Bouwbesluit 2012.
5.5
Toetsing aan de bouwverordening
Het is aannemelijk dat het bouwplan voldoet aan de bepalingen van de gemeentelijke bouwverordening.
5.6
Conclusie bouw
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er geen redenen
om de omgevingsvergunning te weigeren. In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften
opgenomen.
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BIJLAGE 1 : VOORSCHRIFTEN 'MILIEU'
1

ALGEMEEN

1.1
Terrein van de inrichting en toegankelijkheid
1.1.1
Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond
moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
• alle gebouwen en de installaties met hun functies;
• alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorza ken met vermel
ding van aard en maximale hoeveelheid.
1.1.2
Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting
voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
1.1.3
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
1.1.4
Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn vooral le voertuigen die in
geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties
mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of
daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijding smiddelen.
1.1.5
Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet zo veel mogelijk worden voorkomen.
Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet bestrijding van insecten, knaagdieren en ander
ongedierte plaatsvinden.
1.1.6
De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgeschermd dat geen directe
lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is. Indien er op een deel van het terrein geen werkzaamhe
den worden verricht, moet voor het betreffende deel de terreinverlichting, worden uitgeschakeld
1.2
Instructies
1.2.1
De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen
van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatrege
len. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onreg elmatigheden kunnen leiden
tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personee l aanwezig zijn om in voor
komende gevallen te kunnen ingrijpen.
1.2.2
De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn
met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.
1.3
Melding contactpersoon en wijziging vergunninghoudster
1.3.1
De vergunninghouder moet direct na het in werking treden van de vergunning schriftelijk naam, adres en
telefoonnummer opgeven aan het bevoegde gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in
spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens
wijzigingen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worde n gemeld aan het
bevoegd gezag.
1.4
Registratie
1.4.1
Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschrif
ten aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
• alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
• de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
• de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties,
onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
• de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.
1.4.2
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De documenten genoemd in voorschrift 1.4,1 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.
1.5
Bedrijfsbeëindiging
1.5.1
Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stof
fen en materialen door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met
het bevoegd gezag worden verwijderd.
1.5.2
Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de)
activiteiten moet het bevoegd gezag op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die
structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten worden
verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat
de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.
1.6
Ongewone voorvallen binnen de inrichting
1.6.1
Voordat de vergunninghoudster gebruik wil maken van een maatwerk voor het melden van ongewone voor
vallen, moet een meidschema ongewone voorvallen ter goedkeuring aan het bevoegd gezag hebben voor
gelegd. De vergunninghoudster dient volgens het goedgekeurde meidschema te werken.
1.6.2
Ongewone voorvallen die na toepassing van het in voorschrift 1.6.1 bedoelde meidschema worden geclassi
ficeerd als ongewoon voorval mét significante gevolgen voor het milieu dienen zo spoedig mogelijk te wor
den gemeld bij het bevoegd gezag. In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de
vergunninghoudster deze melding onverwijld schriftelijk te bevestigen.
1.6.3
De vergunninghoudster moet van een ongewoon voorval, zoals bedoeld in voorschrift 1.6.2, een analyse
maken en deze aan het bevoegd gezag rapporteren.
1.6.4
Ongewone voorvallen die na toepassing van het meidschema worden geclassificeerd als ongewoon voorval
zonder significante gevolgen voor het milieu dienen binnen 24 uur na het ongewone voo rval te zijn opgeno
men in een registratiesysteem voor ongewone voorvallen.
1.6.5
In het registratiesysteem voor ongewone voorvallen dienen de volgende zaken te worden vastgelegd:
datum, tijdstip en duur van het ongewoon voorval;
datum en tijdstip van registratie;
de locatie van het ongewoon voorval;
korte omschrijving van het ongewoon voorval;
de ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen en een indicatie van de hoevee lheid ervan;
een indicatie van het (mogelijk) belaste milieucompartiment, hinder of veiligheidsa specten.
1.6.6
Het registratiesysteem van ongewone voorvallen dient te allen tijde beschikbaar te zijn voor toezichthouden
de ambtenaren van of namens het bevoegd gezag.
1.6.7
Elk halfjaar overlegt vergunninghoudster aan het bevoegde gezag een overzicht van de ongewone voorval
len zonder significante gevolgen voor het milieu, die hebben plaatsgevonden.
1.6.8
Inhoudelijke wijzigingen in het meidschema moeten de goedkeuring hebben van het bevoegd gezag.
Implementatie van een wijziging in het meidschema mag pas plaatsvinden na goedkeurin g door het bevoegd
gezag.
1.6.9
Vergunninghoudster dient de bepalingen van voorgaande meldingsvoorschriften te hebben verwerkt in inter
ne bedrijfsinstructies.
1.6.10
In de bedrijfsinterne instructies moet ten minste aandacht worden besteed aan:
de wijze waarop ongewone voorvallen worden gesignaleerd;
de wijze waarop zowel intern als extern wordt gecommuniceerd over een ongewoon voorval;
de wijze waarop ongewone voorvallen worden onderzocht;
de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers die betrokken zijn bij het
afhandelingsproces van ongewone voorvallen.
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2

AFVALSTOFFEN

2.1
Acceptatie
2.1.1
In de inrichting mogen van de hieronder vermeide afvalstoffen per kalenderjaar v\/orden geaccepteerd (door
zet) en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen. Voor de diverse deelstromen
gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Totaal: Op - en overslag
KCA en kleinschalige opslag 'gemeentewerT
KGA van bedrijven zoals loodaccu's / NiCd-batterijen / kwikhoudende

Max. doorzet

Max. voorraad

(in ton/jaar)

(in ton)

5.000.000

3.900.000

86.100

40.000

1.500

10

84.600

40.000

400.000

500.000

400.000

500.000

60.000

30.000

batterijentl-buizen en ander kwikhoudend afval / verf / inkt / lijm / hars /
batterijen / accu's / electrische en electronische apparatuur
Bedrijfsafvalstoffen zoals glas / rubber/ kunststoffen / ijzer, metalen en
schroot / papier en karton / kleding / textiel / grofvuil / gips / groenafval
Puinbreekinstallatie
Grof, steenachtig afval zoals ovenpuin / Bouw- en sloop beton, stenen,
tegels en keramische producten / al dan niet teerhoudend asfalt / ballastgrind, spoorwegballast / minerale stoffen / sorteerpuin e.d.
Sorteren
Gemengd afval zoals verpakkingsafval / overig bouw- en sloopafval e.d.
Zeef en granulaatwasser
Maximaal doorzeef: mengvrachten gronduin/groen/ballastgrind, spoor

60.000

30.000

500.000

500.000

250.000

wegballast / overig bouw- en sloopafval
Shredder

105.400

Banden

90.500

400

500

Bitumineuze mengsels / dakleer

45.000

50.000

Hout:

50.000

30.000

A- en B-hout

25.000

15.000

C-hout

25.000

15.000

555.000

1.410.000

Thermische reinigingsinstallatie
Bouwstoffen voor nuttige toepassing (bbk) en/of TAG / thermisch reinig
bare grond e.d: .Thermisch reinigbare zandige en steenachtige afvalstof
fen zoals ernstig verontreinigde grond, puin of slib, bleekaarde, teerhou

1.200.000
500.000

dend asfalt of teerhoudend afval, dakgrind / baggerspecie / ballastgrind,
spoorwegballast / zeefzand / RKGV-zand
Product/Reiniging op verzoek (loon reinigen/cleaning):

200.000

Slib- en slikstromen bijv: uit staalindustrie, straalgrit e.d.
Stabilisatie en- of immobilisatie
Ernstig of licht-verontreinigde stromen met anorganische verontreinigin

180.000

200.000

2.100.000

1.005.000

gen (zoals zware metalen, zouten e.d.) > waarde Industrie Bbk/Rbk,
zoals grond- en slibstromen, assen en slakken, puin, zeefzand, (inerte
fractie) RKGV-zand, partieel gereinigde grond e.d.
Grond
(ernstig) verontreinigde grond

zie 'TRI, bouwstoffen voor nuttige toe
passing' resp. 'S+l'

grond van de klasse wonen
grond van de klasse industrie
slib / baggerspecie

100.000

5.000

2.000.000

1.000.000

zie 'TRI, bouwstoffen voor nuttige toe-
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Max. doorzet

Max. voorraad

(in ton/jaar)

(in ton)

passing' resp. 'S+l'

2.1.2

Binnen de inrichting mogen uitsluitend de afvalstoffen (euralcode) als benoemd bijlage 3 worden geaccep
teerd en be- en verwerkt.

2.1.3
De vergunninghouder dient te allen tijde te handelen conform het in bijlage 8 van de aanvraag gevoegde
A&V-beleid en de AO/IC en de nadien conform voorschrift 2.1.4 goedgekeurde wijzigingen.

2.1.4

Alvorens wijzigingen van de procedure voor acceptatie, registratie of controle, worden toegepast dienen
deze te zijn goed gekeurd door ons College. In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven
te worden:
• de reden tot wijziging;
• de aard van de wijziging;
• de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V-beleid en de AO/IC;
• de datum waarop vergunninghoudster de wijziging wil invoeren.

2.1.5
Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd, dienen
deze afvalstoffen door vergunninghoudster te worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de
vereiste vergunning(en). Deze handelwijze dient in het acceptatiereglement van het A&V-beleid en AO/IC te
zijn vastgelegd.

2.2
2.2.1

Registratie

Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoe
veelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd moeten worden bepaald door middel
van een op de inrichting aanwezige gecertificeerde weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan ge
bruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften v an het Nederlands
Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag moeten geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd
gezag ter inzage worden gegeven.
2.2.2
Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de
financiële administratie.
2.2.3
Van alle aangevoerde afvalstoffen dient zowel een visuele als een administratieve controle plaats te vinden.
Alle per schip aangevoerde hoeveelheden afvalstoffen dienen door middel van scheepsmeting te worden
vastgesteld. Alle per as aangevoerde hoeveelheden afvalstoffen dienen te worden gewogen. Hiertoe dient
binnen de inrichting tenminste één weegbrug aanwezig te zijn.
2.2.4
De binnen de inrichting aanwezige weegbrug(gen), dienen te zijn geijkt en te worden onderhouden, over
eenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut. Ee n rapport van de meest
recente ijking dient binnen de inrichting aanwezig te zijn.
2.2.5
Voor het accepteren van de ter be- en verwerking aangeboden afvalstoffen en het uitvoeren van de daarmee
samenhangende acceptatieprocedures, dient voor deze werkzaamheden gekwalificeerd en geïnstrueerd
personeel aanwezig te zijn bij de registratiepost en op de terreingedeelten waar de feitelijke acceptatie (i.e.
eigendomsoverdracht) bij de verschillende installaties plaatsvindt.
2.2.6
Bij de administratieve controle dient nagegaan te worden of de afvalstoffen die aangeboden worden over
eenkomen met de in het kader van de vooracceptatie verstrekte gegevens, alsmede met de begeleidings
brief.
2.2.7
Indien niet toegestane afvalstoffen incidenteel in een geaccepteerde vracht onverwacht toch worden aange
troffen en dus onvrijwillig zijn verkregen, moeten deze uit de vracht worden verwijderd en naar soort in een
daartoe geschikt opslagmedium gescheiden worden opgeslagen en naar een daartoe vergunde be- of ver
werkingsinrichting worden afgevoerd.
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2.3

Bedrijfsvoering

2.3.1

De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn
van opslag van afvalstoffen maximaal driejaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van het
bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstof
fen.
2.3.2
Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen moeten gescheiden worden gehouden, indien niet elders in
deze vergunning expliciet toegestaan.
2.3.3
Partijen (gevaarlijke) afvalstoffen mogen niet worden samengevoegd, tenzij dit is goedgekeurd via het ac
ceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid). Uitsluitend partijen die tot dezelfde afvalcategorie behoren en
waarvan de verontreiniging van dezelfde aard (verontreinigingsparameters) en omvang (concentratie afzon
derlijke verontreinigingen) is mogen worden samengevoegd.
2.3.4
Het is verboden gevaarlijke afvalstoffen als niet-gevaarlijk afval af te voeren indien deze gevaarlijke afvalstof
fen zijn vermengd met andere afvalstoffen en/of grondstoffen met het effect dat de concentratiegrenzen zo
danig zijn gewijzigd dat de stof niet langer wordt aangemerkt als gevaarlijke afvalstof. Het is uitsluitend toe
gestaan deze stoffen als gevaarlijke afvalstof af te voeren.
2.3.5
De ingezamelde en binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort
worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en gescheiden worden afgevoerd.
2.3.6
Er mag binnen de inrichting alleen verwerking van Euralcode 01.05.05* 'Oliehoudende doorspoeling en
boorgruis' in de thermische reiniger plaatsvinden, nadat bewerkers die vergunning hebben voor het bewer
ken van deze afvalstof conform de minimumstandaard, schriftelijk verklaren dat zij een (specifieke) partij niet
conform de minimumstandaard kunnen bewerken en nadat de verwerking na een gemotiveerd verzoek is
goedkeuring door het bevoegde gezag.
2.4

Mengen en gescheiden houden afvalstoffen

2.4.1
Het mengen van afvalstoffen mag er niet toe leiden dat één van de te mengen afvalstoffen laagwaardiger
wordt verwerkt dan de minimumstandaard voor die afvalstroom.
2.4.2
Mengen mag niet leiden tot risico's voor mens en milieu, zowel niet bij het mengen zelf dan wel bij het daar
op volgende be-/verwerkingsproces.
2.4.3
Afvalstoffen die afzonderlijk niet voldoen aan de kwaliteitseisen van het Besluit bodemkwaliteit mogen niet
met elkaar worden gemengd om alsnog aan het besluit te vold oen.
2.4.4
Indien koude immobilisatie de meest geëigende methode blijkt voor het verwerken van een afvalstroom is
het mengen van deze afvalstroom met daarvoor benodigde grond- en hulpstoffen toegestaan.

3

GELUID EN TRILLINGEN

3.1.1
Het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) voor geluid, veroorzaakt door de inrichting, mag op de
aangegeven punten de hierna genoemde waarden niet overschrijden.
zone

Referentiepunt

W107
Z07
Z04
Z10

W.12 Dijkweg 53
Zone zee
Zone land
Zone zee

dagperiode
07.00-19.00 uur
41
26
24
26

3.1.2
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avondperiode
19.00-23.00 uur
40
25
23
25

nachtperiode
23.00-07.00 uur
36
22
20
22

Het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) voor geluid, veroorzaakt door de inrichting, mag,
behoudens het bepaalde in voorschrift 3.1.1, op de aangegeven punten de hierna g enoemde
conrtolewaarden niet overschrijden.
controlepunt
1
2
3
4

coördinaten
250325,21
250360,73
252090,08
252085,64

607207,35
607369,46
606797,15
607205,08

dagperiode
07.00-19.00 uur
46
46
57
58

avondperiode
19.00-23.00 uur
45
45
56
54

nachtperiode
23.00-07.00 uur
41
41
54
49

3.1.3
Bij een verandering van de inrichting kan van de controlewaarde conform voorschrift 3.1.2 worden
afgeweken, indien de vergunninghouder vooraf aan ons college aantoont dat de (referentie) waarde conform
voorschrift 3.1.1 niet worden overschreden . Dit dient te worden aangetoond doormiddel van een rapportage
van meten en/of berekeningen van de geluidsniveaus op alle in deze paragraaf genoemde punten.

3.1.4
De in deze paragraaf genoemde geluidsniveaus dienen te worden bepaald en beoordeeld volgens de
Handreiking meten en rekenen industrielawaai 1999. De beoordelingshoogte op de referentiepunten
bedraagt 5 meter boven het plaatselijk maaiveld. De punten staan aangegeven op de hierbij behorende
bijlage, namelijk een overzichtskaar metde referentiepunten en controlepunten.

3.1.5
Bij de bepaling en beoordeling van de geluidsniveaus geldt de situatie van de omgeving rondom de
inrichting, zoals in de akoestische modelvorming voor deze vergunningaanvraag is gehanteerd.

4

LUCHT

4.1
Op- en overslag
4.1.1
MAATWERKVOORSCHRIFT
Ten behoeve van het voldoen aan beperken van de verspreiding van stoften gevolge van op- en overslag
van niet-inerte goederen moet worden voldaan aan de maatregelen genoemd in bijlage 4 van de aanvraag,
onder "Diffuse emissies", "Maatregelen". Daarnaast moet het overslaan van goederen worden gestaakt als
de windsnelheid de volgende waarden overschreidt:
• voor stuifklasse 81 en 82: 8 meter per seconde
• voor stuifklasse 83: 14 meter per seconde,
en moet opslag en mengen van stuifklasse 81 en 83 in geslotenruimtes plaatsvinden.
4.2
Breken van puin en het shredderen van hout en dakleer
4.2.1
MAATWERKV00R8GHRIFT
Bij het in de buitenlucht breken van puin en het shredderen van hout en dakleer moet:
a. zoveel mogelijk worden voorkomen dat stofverspreiding optreedt die op een afstand van meer dan 2
meter van de bron met het blote oog waarneembaar is;
b. verontreiniging van de omgeving zoveel mogelijk worden beperkt;
c. Zo nodig moet daartoe het te breken / shredderen materiaal door besproeiing vochtig worden gehouden.
4.3

Emissies thermische reinigingsinstallatie (TRI)

4.3.1
De thermische reinigingsinstallatie en bijbehorende rookgasreinigingsinstallaties moeten zodanig worden
ontworpen, ingezet, onderhouden en bediend dat de emissies in de rookgassen de volgende emissiegrens
waarden niet overschrijden op het moment dat te behandelen materiaal in de trommel aanwezig is:
Boort stof

emissiegrenswaarde
middelingsperiode
Continu meting

Totaal stof
Gasvormige en vluchtige organische stoffen, uit
gedrukt in totaal organische koolstof
Zwaveldioxide

5 mg/Nm''
10 mg/ Nm"^
40 mg/ Nm"^
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daggemiddelde

Soort stof
Kwik
Koolmonoxide
Stikstofoxiden
Zoutzuur
Waterstoffiuoride
Som van cadmium en thallium
Som van antimoon, arseen, chroom, kobalt, ko
per, lood, mangaan, nikkel en vanadium
Som van dioxinen en furanen, gedefinieerd ais de
som van de afzonderlijke dioxinen en furanen,
gewogen overeenkomstig de bij ministeriële rege
ling (Activiteitenregeling Milieubeheer tabel 5.19)
gestelde equlvalentiefactoren TEQ
PAK

middelingsperiode
emissiegrenswaarde
0,05 mg/ Nm""
97% daggemiddelden
50 mg/ Nm"^
maandgemiddelde
70 mg/ Nm'^
Individuele periodieke meting
8 mg/ Nm"^
(zie voorschrift 4.3.8)
0,5 mg/ Nm"
0,005 mg/Nm-"
0,05 mg/ Nm"^
0,1 ng/Nm-"

0.01 mg/ Nm''

4.3.2
1. Voor het vaststellen van de emissieconcentraties moeten representatieve monsters worden genomen.
Voor het vaststellen van de periodiek vast te stellen concentraties moeten metingen worden verricht of
monsters worden genomen onder representatieve bedrijfsomstandigheden, zijnde die omstandigheden
waarbij geen lagere emissies worden bereikt dan onder normale bedrijfsomstandigheden,
2. Alle monitoringresultaten moeten op zodanige wijze worden geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd
dat het bevoegd gezag kan controleren of wordt voldaan aan de toepasselijke emissiegrenswaarden en
andere voorschriften.
4.3.3
1. De emissie in de lucht van de volgende stoffen moet continu worden gemeten: zwaveldioxide (SO2),
totaal organische koolstof, koolmonoxide, totaal stof, stikstofoxiden (NO x) en kwik;
2. De emissie in de lucht van de volgende stoffen moet periodiek ten minste twee maal per jaar met een
tussenliggende periode van ten minste vier maanden worden gemeten:
a. cadmium en thallium;
b. de (overige) zware metalen antimoon, arseen, chroom, kobalt, koper, lood, mangaan, nikkel, va
nadium.
De emissie in de lucht van dioxinen en furanen moet periodiek ten minste om de twa alf maanden worden
gemeten.
4.3.4
1. Tot de continue metingen, bedoeld in voorgaand voorschrift, behoort tevens de meting van:
a. het zuurstofgehalte;
b. de temperatuur van de verbrandingskamer;
c. de druk;
d. het waterdampgehalte van het afgas, tenzij het als monster gebruikte afgas wordt gedroogd al
vorens de emissies in de lucht worden geanalyseerd;
e. de temperatuur van het afgas.
2. De temperatuur van de verbrandingskamer van de naverbrander moet dicht bij de binnenwand worden
gemeten of op een ander aantoonbaar representatief punt. De overige parameters moeten worden ge
meten nabij de plaats waar de emissiemetingen worden verricht.
4.3.5
De resultaten van de overeenkomstig deze paragraaf verrichte metingen moeten worden herleid tot een
massaconcentratie bij 11% zuurstofgehalte volgens:
Es = (21-Os)/(21-Om) X Em, waarbij wordt verstaan onder:
Es = de berekende emissieconcentratie bij het genormaliseerde zuurstofgehalte
Em = de gemeten emissieconcentratie
Os = het genormaliseerde zuurstofgehalte
Om = het gemeten zuurstofgehalte
4.3.6
De bemonsteringen, analyses en metingen van de parameters die nodig zijn om te bepalen of wordt voldaan
aan de emissiegrenswaarden alsmede de andere metingen en berekeningen die zijn voorgeschreven, moe
ten worden uitgevoerd volgens onderstaande normbladen:
Normbladen voor continue van meting emissies naar lucht
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NEN-EN 13284-2

Totaal stof

Normbladen voor periodieke en parallelmetingen van emissies naar lucht
Totaal stof

NEN-EN 13284-1

Totaal organische koolstof

NEN-EN 12619

Zoutzuur

NEN-EN 1911

Waterstoffluoride

NEN-ISO 15713

Zwaveldioxide (SO2)

NEN-EN 14791

Stikstofoxiden (NOx)

NEN-EN 14792

Koolmonoxide

NEN-EN 15058

Kwik

NEN-EN 13211

Som van cadmium en thallium / Som van antimoon,
arseen, chroom, kobalt, lood, mangaan, nikkel en
vanadium

NEN-EN 14385

Som van dioxinen en furanen

NEN-EN 1948-1
NEN-EN 1948-2
NEN-EN 1948-3

Zuurstof

NEN-EN 14789

Waterdamp

NEN-EN 14790

Debiet

NEN-EN 16911-1

Algemene normbladen voor kwaliteitsborging
Kwaliteitsborging geautomatiseerde metingsystemen

NEN-EN 14181

Bekwaamheid laboratoria

NEN-EN-ISO/IEC 17025

Monsternamestrategie, meetdoel, meetplan en meetrapportage

NEN-EN 15259

4.3.7
1. Geautomatiseerde meetsystemen moeten ten minste eenmaal per jaar met behulp van parallelmetingen
met de referentiemeetmethoden, bedoeld in voorschrift 4.3.6 v\/orden gecontroleerd.
2. De drijver van de inrichting informeert het bevoegd gezag over de resultaten van de In het eerste lid
bedoelde controle binnen drie maanden na de uitvoering van de metingen.
3. De waarde van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van individuele waarnemingen, op basis waarvan de
gemiddelden worden berekend die getoetst worden aan een emissiegrenswaarde, is bij continue metin
gen niet groter dan de volgende percentages van de emissiegrenswaarde:
a.
koolmonoxide: 10%
b.
zwaveldioxide (SO2): 25%
c.
stikstofoxiden (NOx): 20%
d.
totaal stof: 30%
e.
totaal organisch koolstof: 30%
f.
overige stoffen: 40%
Toetsing van de gemeten emissie-waarden aan de emissie-eisen vindt plaats na aftrek van de waarde van
het 95% betrouwbaarheidsinterval van die meting.
4.3.8
1. Het uitvoeren van periodieke metingen en parallelmetingen als bedoeld in deze paragraaf moet worden
gedaan door een instantie die voor deze verrichtingen geaccrediteerd is door een accredita tie-instantie.
2. Het bevoegd gezag moet ten minste twee weken van tevoren op de hoogte worden gesteld van de da
tum en het tijdstip waarop een periodieke meting of een parallelmeting zal worden uitgevoerd.
3. Indien een afzonderlijke meting of parallelmeting geen doorgang vindt, moet het bevoegd gezag uit erlijk
op de datum waarop de meting zou plaatsvinden hiervan op de hoogte worden gesteld.
4. Een periodieke meting van zoutzuur of waterstoffluoride bestaat uit een serie van ten minste drie deelmetingen van tenminste een half uur en hoogstens twee uur.
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5. Periodieke metingen van de som van cadmium en thallium en de som van antimoon, arseen, chroom,
kobalt, lood, mangaan, nikkel en vanadium bestaan uit één deelmeting over een bemonsteringsperiode
van ten minste een half uur en ten hoogste 8 uur.
6. Een periodieke meting van dioxinen en furanen bestaat uit één deelmeting over een bemonsteringsperi
ode van ten minste 6 uur en ten hoogste 8 uur.
7. De duur van een parallelmeting die wordt uitgevoerd ten behoeve van de v erificatie van de meetappara
tuur voor continue metingen, bedraagt ten minste een half uur.
8. Bij de bepaling van de duur van een deelmeting of parallelmeting wordt reke ning gehouden met de te
behalen detectiegrens in relatie tot de emissie-eis.
4.3.9
1. Aan de van toepassing zijnde emissiegrenswaarden voor totaal stof, totaal organische koolstof, zwavel
dioxide (SO2) en kwik wordt voldaan, indien geen van de daggemiddelden hoger is dan de bijbeh orende
emissiegrenswaarde
2. Aan de emissiegrenswaarden voor stikstofoxiden (NOx) wordt voldaan, indien geen van de maandgemiddelden hoger is dan de bijbehorende emissiegrenswaarde.
3. Aan de van toepassing zijnde emissiegrenswaarde voor koolmonoxide (CO) wordt voldaan indien 97%
van de daggemiddelden in één kalenderjaar de bijbehorende emissiegrenswaarde niet overschrijdt.
4. Daggemiddelde en maandgemiddelde waarden worden berekend uit de tot h et betreffende etmaal dan
wel de betreffende maand horende minuutwaarden (deelwaarden voor stof) voor zover tijdens de betref
fende deelmeting materiaal in de trommel aanwezig was. Bij de bepaling van het gemiddelde worden ten
hoogste voor 2 V2 uur meetwaarden per etmaal wegens defecten of onderhoud van het systeem voo r
continue metingen buiten beschouwing gelaten. Per kalenderjaar worden ten hoogste tien dag gemiddel
den wegens defecten of onderhoud van het systeem voor continue metingen buiten beschouwing gela
ten.
5. Indien ten gevolge van een ongeplande stop van de installatie minder dan 16 uur in een etmaal sprake is
geweest van een normale bedrijfsvoering, wordt het daggemiddelde van dat etmaal bepaald voorde
componenten totaal organisch koolstof en koolmonoxide over de periode dat sprake was van een nor
male bedrijfsvoering.
6. Aan de van toepassing zijnde emissiegrenswaarden voor waterstoffluo ride en zoutzuur wordt voldaan
Indien geen enkele gevalideerde meetuitkomst van een deelmeting voor de betreffende stof de emissie
grenswaarde overschrijdt.
7. Aan de van toepassing zijnde emissiegrenswaarden voor de som van cadmium en thallium, de som van
antimoon, arseen, chroom, kobalt, lood, mangaan, nikkel en vanadium en dioxinen en furanen wordt
voldaan, indien het gevalideerde resultaat van de periodieke metingen lager Is dan de bijbehorende
emissiegrenswaarde.

5

GEUR

5.1.1
MAATWERKVOORSGHRIFT
Binnen 2 maanden nadat 'drijfvuil' wordt opgeslagen, moet vergunninghouder, door middel van geurmetingen en berekeningen conform de NTA 9065, aantonen dat de geuremissie van de opslag van drijfvuil, te
samen met de overige bronnen op de inrichting (waaronder in ieder geval de bronnen die genoemd worden
in het bij de aanvraag gevoegde rapport met kenmerk "P0UW16A1"), de maximale geurbelasting van 0,7
ouE/mS op geurgevoelige objecten (zoals gedefinieerd In het Activiteitenbeslult) als 98-percentielwaarde niet
overschrijden.

5.1.2
Geuremissiemetingen moeten worden uitgevoerd volgens de NTA 9065 en de geldende norm (NEN-EN
13725). Verspreldingsberekeningen moeten worden uitgevoerd met het Nieuw Nationaal Model (NNM) en
overeenkomstig de NTA 9065 en het NNM-handboek zijn. De resultaten van de metingen en berekeningen
moeten worden gerapporteerd conform de NTA 9065 in Europese geureenhe den (ouE). Het meetplan moet
vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag moet in kennis ge
steld worden om bij de geurmetingen aanwezig te kunnen zijn. Het onderzoek moet onder representatieve
bedrijfsomstandigheden door een geaccrediteerde meetinstantie (monstername, analyse en debietmetingen)
uitgevoerd worden.
Resultaten van uitgevoerde onderzoeken moeten uiterlijk 2 maanden na uitvoering van het onderzoek aan
het bevoegd gezag zijn gezonden.
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6

SPECIFIEKE BEDRIJFSONDERDELEN EN -ACTIVITEITEN

6.1

Thermische reinigingsinstaliatie

6.1.1
De thermische reinigingsinstaliatie moet goed en veilig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren,
periodiek worden geïnspecteerd en regelmatig worden schoongemaakt. De bevindingen van inspecties en
onderhoud moeten worden vastgelegd in een logbo ek.
6.1.2
De installatie moet zodanig worden uitgerust, gebouwd en geëxploiteerd dat, zelfs in de meest ongunstige
omstandigheden, het bij het proces ontstane gas, na de laatste toevoer van verbrandingslucht, gedurende
twee seconden op beheerste en homogene wijze wordt verhit tot ten minste 850 °C, gemeten dichtbij de
binnenwand of op een ander representatief punt van de verbrandingskamer.
6.1.3
Bij de exploitatie van de installaties moet gebruik worden gemaakt van een automatisch systeem dat de
toevoer van afvalstoffen voorkomt totdat de op grond van voorschrift 6.1.2 vereiste temperatuur is bereikt en
wanneer de vereiste temperatuur niet gehandhaafd blijft.
6.1.4
De jaarlijks thermisch te reinigen afvalstoffen mag maximaal 555.000 ton bedragen.
6.1.5
Het thermisch verwerken van verontreinigde grond dient te voldoen aan de BRL SIKB 7500 en het daarbij
behorende protocol 7510.
6.1.6
In de thermische reinigingsinstallatie mogen uitsluitend grond, TAG en afvalstoffen worden behandeld met
organische en verwijderbare verbindingen en verontreinigingen. Zware metalen mogen alleen als nevenver
ontreiniging in de te behandelen afvalstoffen aanwezig zijn. De chemische samenstelling van de thermisch
te reinigen stroom mag de in paragraaf 2.3.3.3 van bijlage 8 van de aanvraag verm eldde acceptatiegrens
waarden niet overschrijden.
6.1.7
De vergunninghouder dient van de thermische naverbrander een energieboekhouding bij te houden, waarin
per kalenderjaar de volgende gegevens zijn opgenomen:
het aardgasverbruik (Nm );
het verbruik van biomassa (ton);
het verbruik van bruinkool (ton).
Voornoemde gegevens dienen te worden opgenomen in het centraal registratiesysteem, gedurende ten
minste vijfjaar op de inrichting te worden bewaard en ter inzage te zijn voor controlerende ambtenaren van
het bevoegd gezag.
6.1.8
In verband met mogelijke verstuiving is het niet toegestaan om filterstof (verbruikte kalk/koolstof) van de
rookgasreinigingsinstallatie los op te slaan / te vermengen met de uit de thermische reinigingsinstallatie vrij
komende gereinigde producten.
6.2
Puinbreekinstallatie
6.2.1
De in deze paragraaf genoemde voorschriften zijn eveneens van toepassing op een mobiele puinbreekin
stallatie.
6.2.2
De acceptatie van steenachtig bouw- en sloopafval dient te geschieden volgens de
werkwijze als beschreven in BRL 2506.
6.2.3
In de puinbreekinstallatie mag jaarlijks in totaal maximaal 400 kiloton/jaar van de hieronder genoemde
steenachtige (afval)stoffen worden bewerkt:
steenachtige fractie uit bouw- en sloopbeton;
ovenpuin;
stenen;
tegels en keramische producten;
asfalt (al dan niet teerhoudend);
ballastgrind;
spoorwegballast;
minerale stoffen;
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sorteerpuin.
6.2.4
De productiecontrole van de geproduceerde granulaten dient plaats te vinden conform het gecertificeerde
kwaliteitszorgsysteem op basis van de BRL2506 voor producten die elders nuttig worden toegepast conform
Besluit Bodemkwaliteit en de regeling.
6.2.5
De kwaliteitsgegevens van de binnen de inrichting geproduceerde granulaten dienen gedurende tenminste 5
jaar te worden bewaard en op verzoek aan bevoegde toezichthouders ter inzage te worden gegeven.
6.2.6
Indien niet gecertificeerd granulaat wordt geproduceerd is het opmengen van ee n partij brekerzeefzand met
granulaten alleen toegestaan wanneer vooraf uit analyses is gebleken dat die partij brekerzeefzand voldoet
aan de eisen van bijlage A van het Besluit bodemkwaliteit. Voordat de partij brekerzeefzand met het granu
laat wordt opgemengd dient de volgende informatie binnen de inrichting beschikbaar te zijn:
a. datum en tijdstip van de bemonstering en analyse;
b. uitvoering van de wijze van bemonstering;
c. de analyseresultaten van het brekerzeefzand.
6.2.7
Voorschrift 6.2.6 is alleen van toepassing wanneer het geproduceerde granulaat bestemd is voor toepassing
als eindproduct binnen de kaders van het Besluit Bodemkwaliteit en geldt niet bij de productie van granulaat
als toeslagmateriaal en/of voorbewerking ten behoeve van verdere be-/verwerking binnen de inrichting.
6.3

6.3.1

Shredderen van hout en dakleer

Dakleer, al dan niet geshredderd, mag niet vermengd zijn met andere (afval)stoffen zoals zand, puin, grond,
grind als het niet wordt verwerkt in de TRI.
6.3.2
Vergunninghouder is verplicht de gescheiden aangeboden houtfracties, gescheiden te bewerken tot
vershredderd hout A, vershredderd hout B , vershredderd hout C en een restfractie.
6.3.3
De opslag van geshredderd hout mag een maximale dwarsdoorsnede hebben van 10 m. breed bij een hoog
te van 5 m. Tussen deze hopen geshredderd hout dient een vrije brandgang ter breedte van 5 m. aanwezig
te zijn.
6.4

6.4.1

Opslag minerale afvalstoffen en grond

De opslagduur van een partij afvalstoffen op de inrichting mag maximaal 1 jaar bedragen.
6.4.2
Indien afvalstoffen na bewerking voor nuttige toepassing in aanmerking komen vervalt v oor de in voorschrift
6.4.1 genoemde termijn en is het toegestaan de afvalstoffen op te slaan voor een termijn van maximaal drie
jaren.
6.4.3
Partijen (gereinigde) grond dienen conform de volgende categorieën conform het Besluit bodemkwaliteit van
elkaar gescheiden te worden gehouden:
grond die voldoet aan de achtergrondwaarden;
grond die voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse wonen;
grond die voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse industrie;
niet toepasbare verontreinigde grond.
6.4.4
Het samenvoegen en opsplitsen van partijen grond dient te geschieden conform de daartoe opgenomen
richtlijnen in BRL 9335 en of BRL 7500.
6.4.5
Teerhoudend asfalt(-granulaat) en het niet-teerhoudend asfalt(-granulaat) dienen gescheiden van elkaar te
worden opgeslagen en bewerkt.
6.4.6
Afvalstoffen mogen gezamenlijk in een depot worden opgeslagen indien vaststaat dat een gezamenlijke be
en/of verwerking ingevolge de voorschriften uit paragaaf 2.4 is toegestaan.
6.4.7
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Indien ten behoeve van het antwoord op de vraag of na acceptatie gezamenlijke be- en verwerking mag
plaatsvinden nog aanvullend onderzoek (monstername en analyse) noodzakelijk is, dienen de geaccepteer
de partijen, in afwachting van de resultaten hiervan, separaat opgeslagen te worden.
6.4.8
De separate opslag zoals aangegeven in de voorschriften 6.4.5 tot en 6.4.7, dient te geschieden middels
keerwanden of middels een onderlinge afstand tussen twee partijen va n minimaal 2 meter.
6.4.9
Met betrekking tot de opslag moet op elk moment zowel administratief als fys iek duidelijk zijn welke afvalstof
en welke secundaire bouwstof in welk opslag(vak) ligt opgeslagen en wa t de hoeveelheden daarvan zijn.

6.4.10

In de grond(stoffen)bank mogen uitsluitend de onder 6.4.3 vermelde stoffen worden geaccepteerd voor zo
ver zij bij de acceptatie voorzien zijn van kwaliteitsgegevens betreffende samenstelling en/of uitloging. Voor
zover het gereinigde stoffen/partijen betreft uit de eigen reinigingsinstallaties (was- en grondreinigingsinstallatie of thermische reiniging) dient de in- en uitkeuring van de stoffen voor de grond(stoffen)bank plaats te
vinden conform van de vergunningaanvraag.

6.4.11
Binnen de inrichting dient een specifieke registratie aanwezig te zijn ten behoeve van de grond(stoffe n)bank.
In deze registratie dienen de bij acceptatie van ontdoeners ontvangen kwaliteitsgegevens, dan wel kwali
teitsgegevens van de uitkeuring van de eigen was- en grondreinigingsinstallatie te worden bewaard. In de
registratie moeten voorts minimaal de volgende gegevens staan opge nomen:
a.
datum van ontvangst en van afvoer;
b.
hoeveelheid (tonnage) van geaccepteerde partijen dan wel partijen afkomstig va n de eigen reiniging;
c.
welke partijen bijeengevoegd zijn;
d.
wijze van herbepaling van kwaliteit op samenstelling en uitloging, na bijeenvoeging van partijen.

6.4.12
Bij ieder opslagvak dient door middel van een bord het unieke nummer van de betreffende opslag te zijn
aangegeven.
6.5

6.5.1

Betonmortelcentaie

De productie van betonmortel in de betonmortelcentrale dient plaats te vinden conform de BRL 1801 en/of
9338.
6.5.2
De stijfheid en de sterkte van een cementsilo moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg
van respectievelijk overdruk door overvulling of onderdruk door afzuigin g te voorkomen. De dichtheid van
een cementsilo moet onder alle bedrijfsomstandigheden zijn verzekerd.
6.5.3
Het uitwendige van een cementsilo, inclusief de leidingen, moet deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd.
De ondersteunende constructie van een cementsilo moet uit onbrandbaar materiaal bestaan.
6.5.4
Een cementsilo mag maximaal voor 95% zijn gevuld. Op een cementsilo moet een zodanige niveausignale
ring zijn aangebracht, dat bij een vullingsgraad boven deze 95% een signaal wordt afgegeven. Dit signaal
moet duidelijk zichtbaar en hoorbaar zijn voor de bedieningsman, welke is belast met het l ossen van cement.
Bij een alarmering moet het laden onmiddellijk worden gestaakt.
6.5.5
In de betoncentrale mogen primaire en/of secundaire bouwstoffen worden gemengd met cement en water:
• Indien vergunninghoudster in plaats van cement een ander bindmiddel wil toevoegen in asfaltgranulaatcement (AGRAC),
• Het alternatieve bindmiddel dient minimaal gelijkwaardig te zijn voor wat betreft de reductie van de
uitloging van verontreinigingen uit AGRAC met cement.
6.5.6
Met behulp van de betoncentrale mogen uitsluitend bouwstoffen worden gemengd die aantoonbaar behoren
tot dezelfde categorie als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit.
6.5.7
Voor de emissies van stof die vrijkomen bij het doseren en mengen in de betonmortelcentrale geldt de emis
sieconcentratie-eis voor totaal stof 5 mg/Nm®
6.6
Immobilisatie van afvalstoffen
6.6.1
De productie van het immobilisaat mag niet plaatsvinden voordat door middel van een geschiktheidsonderzoek van representatieve monsters in combinatie met de registratie van relevante proceskenmerken is aan-
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getoond dat producten voldoen aan de prestatie- en producteisen uit hoofdstuk 3 en 4 van de BRL 9322 of
gelijkwaardige verklaring beoordeling als bedoeld in Besluit bodemkwaliteit.

6.6.2

De milieuhygiënische bepalingen dient te geschieden door een laboratorium dat do or het ministerie van IL&T
is aangewezen voor onderzoek in het kader van het Besluit bodemkwaliteit voor de betreffende verrichting.
De technische bepalingen dient te geschieden door een laboratorium dat voldoet aan ISO 17025 en aan
toonbaar in staat is de betreffende bepaling conform de betreffende norm uit te voeren. Aan deze eis wordt
in ieder geval voldaan indien het laboratorium voor de betreffende bepaling erkend is door de Raad van Ac
creditatie.

6.6.3
De inrichtinghouder moet de taken en verantwoordelijkheden van het personeel dat betrokken is bij de pro
ductie van het immobilisaat schriftelijk hebben vastgelegd.

6.6.4
De inrichtinghouder moet alle documenten die betrekking hebben op de in voorschrift 6.6.1 genoemde kwalitetisborgingsyteem toegankelijk bijhouden en minimaal 3 jaar archiveren.

6.6.5
Indien onverhoopt het immobilisaat niet blijkt te voldoen aan de eisen van de Regeling Bodemkwaliteit beho
rende bij het Besluit Bodemkwaliteit dient deze partij - indien het niet opnieuw in het proces kan worden ge
bruikt - gescheiden te worden opgeslagen.

6.6.6
Bij de mobiele menger dient een logboek aanwezig te zijn dat dagelijks wordt bijgehouden. Het logboek dient
ter inzage te zijn voor toezichthoudende ambtenaren. In dit specifieke logboek dienen in ieder geval de vol
gende gegevens te worden opgenomen:
• datum productie;
• de gemengde bouwstoffen en hulpstoffen, met opgave van bijbehorende hoeveelheden;
• gegevens met betrekking tot de fysische kwaliteit (vormgegeven of niet-vormgegeven) en chemische
kwaliteit (samenstelling en uitloging) van het gemengde materiaal.
6.7
Opslag broeigevoelig materiaal
6.7.1
Met behulp van temperatuurmetingen in de bult met broeigevoelig materiaal, temperatuurregistratie en
noodzakelijke maatregelen moet brand ten gevolge van broei worden voorkomen. De temperatuurmeting
dient 1 maal per week te worden uitgevoerd en geregistreerd bij temperaturen tot 55° C en dagelijks bij tem
peraturen tot 65°C en geregistreerd.
6.8

Opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke stoffen tot 10 ton (PGS 15 opslagen)

6.8.1
De inpandige opslag moet voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 152011 versie 1 zijn aangewezen en derhalve onder de werkingssfeer van deze richtlijn vallen, tenminste te
voldoen aan het gestelde in de paragrafen 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 , 3.7, 3.9, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18,
3.20, 3.21, 7.1, 7.3, 7.4 en bijlage D van de richtlijn PGS 15-2011.

7

GROND- EN HULPSTOFFEN

7.1
Algemeen
7.1.1
Alle reservoirs (voorraad- of doseerreservoirs) in de thermische reiniger moeten zijn voorzien van een op
schrift waaruit blijkt welke stof zich in het reservoir bevindt.
7.2

Opslag van ammonia

7.2.1
In de inrichting mag uitsluiten ammonia (NH4OH) worden opgeslagen met een percentage van minder dan
25 massa procenten.
7.2.2
Buiten opgestelde tanks moeten tegen corrosie en beschadiging door oorzaken van buitenaf
worden beschermd (bijv. door een goede verflaag en een vangrailconstructie ).
7.2.3
Het niveau van de vloeistof in het reservoir moet eenvoudig te controleren zijn.
7.2.4
Doseerpompen voor het verpompen van de opgeslagen stof moeten in een lekbak zijn gep laatst.
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7.2.5
De plaats waar het transportreservoir op de vulleiding moet worden aangeslote n, moet duidelijk zijn gemerkt
met de aanduiding van de stof die het reservoir bevat.
7.2.6
In horizontale richting van het vulpunt mag binnen één meter geen vulpunt aanwezig zijn van een reageren
de stof,
7.2.7
Onder het vulpunt voor het reservoir moet een doelmatige lekbak zijn aangebracht.
7.3
Opslag van kalk en actief kool
7.3.1
Kalk en actief kool dienen afzonderlijk te worden opgeslagen in afgedekte opslagsilo's respectievelijk big
bags, zodanig dat zij niet in aanraking komen met regenwater en dat verstuiving buiten de inrichting wordt
voorkomen.
7.4
Opslag natronloog
7.4.1
Het opslag voor natronloog moet volden aan paragraaf 4.1.3.1 van de "Activiteitenregeling milieubeheer".
7.5
Opslag van ijkgassen in drukhouders
7.5.1
De binnen de inrichting aanwezige ijkgassen in drukhouders dienen te worden opgeslagen overeenkomstig
paragrafen 3.1, 3.4 t/m 3.7, 3.11, 3.15 , 3.16, 3.20, 3.21, 3.23 en 6.2 van de PGS 15. Een inpandige opslag
voorziening voor deze drukhouders moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig
paragrafen 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4 en 6.2 .17 van de PGS 15.

8

PROEFNEMINGEN

8.1.1
Vergunninghouder mag - mits hiervoor vooraf schriftelijk goedkeuring is verleend door het bevoegd gezag en
bij wijze van proef - andere dan in deze vergunning opgenomen technische installaties en/of alternatieve
grond-, hulp-, of brandstoffen toepassen danwel andere afvalstoffen verwerken. Goedkeuring wordt slechts
verleend indien de proefneming noodzakelijk is om informatie te vergaren over de technische haalbaarheid
van de andere toepassing en deze informatie niet op een andere wijze kan worden verkregen.

8.1.2
Een gemotiveerd verzoek, zoals bedoeld in voorschrift 8.1.1 moet in ieder geval aandacht besteden aan de
volgende punten:
a
het beoogde doel van de proef;
b
een technische beschrijving van de installatie en van de proef zelf;
c
de veranderingen in en beheersing van de bedrijfsvoering;
d
de te verwachten milieubelasting (emissies) en de eventuele veiligheidsrisico's;
e
de periode waarin de proef gaat plaatsvinden (start- en einddatum);
f
de aard, hoeveelheid, herkomst en samenstelling van (gevaarlijke) afvalstoffen alsmede de producten
en de reststromenZ-fracties;
g
de registratie van de procesvoering en de controle van de emissie;
h
de wijze van rapportage van de resultaten.

8.1.3
Deze voorwaarden kunnen nader worden gespecificeerd. Dat geldt met name als sprake is van de in
zet/bewerking van afvalstoffen. In dat geval verdient in ieder geval de geldende minimumstandaard te wor
den beschreven en te worden beschreven waar deze proef hiervan afwijkt en hoe wordt aangetoond dat
deze werkwijze leidt tot een gelijkwaardigere of hoogwaardigere verwerking dan de minimumstandaard.

8.1.4
Het bevoegd gezag kan naar aanleiding van een onderzoeksopzet zoals bedoeld in voorschrift 8.1.2 goed
keuring onthouden dan wel nadere eisen stellen aan de proefneming. Deze nadere eisen kunnen een be
perking van duur of een beperking van de bij de proefnemingen te verwerken hoeveelheid materiaal beteke
nen. Tevens kunnen nadere eisen gesteld worden aan de milieuhygiënische randvoorwaarden van de proef
nemingen.

8.1.5
De proefneming mag uitsluitend worden uitgevoerd binnen de aan de goedkeuring verbonden voorwaarden.
Zodra blijkt dat deze randvoorwaarden niet in acht genomen (kunnen) worden of dat de gevolgen voor het
milieu groter zijn dan voorzien, moet de proef onmiddellijk gestopt worden.
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8.1.6
De resultaten van het onderzoek als bedoeld in voorschrift 8.1.1.moeten uiterlijk drie maanden na beëindi
ging van de proefneming aan het bevoegd gezag worden overgelegd.
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BIJLAGE 2 -.VOORSCHRIFTEN BOUWDEEL

9

BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

9.1.1
Het niet nakomen van voorschriften, het niet tijdig indienen van de gevraagde gegevens en het niet laten
controleren van constructiedelen waaronder grondverbetering, wapening en rioleringen, kan stopleggen van
de bouwwerkzaamheden ten gevolge hebben.

9.1.2
Bij het project moeten alle voor zover van toepassing alle vergunningen, ontheffingen, aanschrijving(en)
aanwezig zijn. Op verzoek moeten de bescheiden ter inzage worden ge
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BIJLAGE 3 : AFVALSTOFFENTABEL
Overzicht van te accepteren en be]fl/erken afvalstoffen met Euralcode
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O c
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00
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w
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* c Omschrijving afval

Code

Ov

O
CQ

Opslag
BO

G
W

O)

;a>
O
O

>

O

V)
-O

c
ro

01 04
01 04 07
01 04 08
01 04 09
01 04 13
01 05
01 05 04
01 05 05

afval van de winning van mineralen
afval van de winning van metaalhoudende mineralen
afval van de winning van niet-metaalhoudende mine
ralen
afval van de fysische en chemische verwerking van nietmetaalhoudende mineralen
* C afval van de fysische en chemische verwerking van
niet-metaalhoudende mineralen dat gevaarlijke stof
fen bevat
C niet onder 01 04 07 vallend grind- en rotsafval
zand- en kleiafval
C niet onder 01 04 07 vallend afval van het hakken en
zagen van steen
boorgruls en overig boorafval
zoetwaterboorgruis en -afval
* C oliehoudend boorgruis en -afval

N
N

N
N

Sort

Zeef
Gw

Shre
d

BoS
bbk

BrS
TRI

N
N

N
N

01 05 06 * C boorgruls en ander boorafval dat gevaarlijke stoffen
N
N
bevat
2 Afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht
en visserij en de voedingsbereiding en -verwerking
02 01
afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht
en visserij
02 01 01
slib van wassen en schoonmaken
Aßi- .fB
02 01 02
afval van dierlijke weefsels
02 01 03
afval van plantaardige weefsels
N
N
02 01 07
afval van de bosbouw
02 01 99
niet elders genoemd afval
N
N
02 03
afval van de bereiding en venwerking van fruit, groente,
granen, spijsolie, cacao, koffie, thee en tabak, de productie
van conserven, de productie van gist en gistextract en de
bereiding en fermentatie van melasse
02 03 01

slib van wassen, schoonmaken, pellen, centrifugeren
en scheiden
02 03 05
slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
02 04
afval van de suikerverwerking
02 04 01
grond van het schoonmaken en wassen van bleten
3 Afval van de houtverwerking en de productie van panelen
en meubelen alsmede pulp, papier en karton
03 01
afval van de houtverwerking en de productie van panelen
en meubelen

£

•

S+l
Pro
dukt

N
N

N
N

N
N

t) 'c

3 0
•O c:
O

GTS

N

N

^ O)

Bewerking
PB
1

1 Afval van exploratie, mijnbouw, exploitatie van steengroe
ven en de fysische en chemische bewerking van mineralen
01 01
01 01 01
01 01 02

•f --—^
Q..E

N

N
N

N

n. V

N
N

N

N

N

N

N

N

N

N
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03 01 01
03 01 05

schors- en kurkafval
C niet onder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel,
spaanders, hout, spaanplaat en fineer
03 01 99
niet elders genoemd afval
03 03
Afval van de productie en verwerking van pulp, papier en
karton
03 03 01
schors- en houtafval
5 Afval van olieraffinage, aardgaszuivering en de pyrolytische
behandeling van kool
05 01
afval van olieraffinage
05 01 15 *
afgewerkte bleekaarde
05 01 17
Bitumen
05 01 99
niet elders genoemd afval
05 06
afval van de pyrolytische behandeling van kool
05 06 01 *
Zuurteer
05 06 03 *
overige teer
6 Afval van anorganische chemische processen
06 05
Slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse
06 05 02 * C slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat ge
vaarlijke stoffen bevat
06 05 03
c niet onder 06 05 02 vallend slib van afvalwaterbe
handeling ter plaatse
8 Afval van bereiding, formulering, levering en gebruik (bfig)
van coatings (verf, lak en email), lijm, kit en drukinkt
08 01
08 01 11

afval van BFLG en ven/vijdering van verf en lak
* c afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of

1

1.

08 01 14
08 01 15
08 01 16
08 01 17
08 01 18
08 01 19
08 01 20
08 01 21
08 01 99
08 04
08 04 09
08 04 10
08 04 11
08 04 12
08 04 13
08 04 14

KI

N

'-§1

i

N
N
N

N
N
N

N
N
N

N
N

N
N

N
N

N

N

N

N

N

N

N
N

N
N

N
N

N
N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N
N

N
N

N

N

N
N

N
N

N
N

N
N

andere gevaarlijke stoffen bevat

08 01 12
08 01 13

N

1

1

!

i

!

N

N

N

N

N

i

c
c

niet onder 08 01 11 vallend afval van verf en lak
*
slib van verf of lak dat organische oplosmiddelen of
andere gevaarlijke stoffen bevat
c niet onder 08 01 13 vallend slib van verf of lak
* c waterig slib dat verf of lak met organische oplosmid
delen of andere gevaarlijke stoffen bevat
c niet onder 08 01 15 vallend waterig slib dat verf of lak
bevat
* c afval van verf- en lakverwijdering dat organische
oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
c niet onder 08 01 17 vallend afval van verf- en lakver
wijdering
* c waterige suspensies die verf of lak met organische
oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten
c niet onder 08 01 19 vallende waterige suspensies die
verf of lak bevatten
*
afval van verf- of lakverwijderaar
niet elders genoemd afval
afval van BFLG van lijm en kit (inclusief vochtwerende
producten)
* 0 afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of

andere gevaarlijke stoffen bevat
c niet onder 08 04 09 vallend afval van lijm en kit
* G slib van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of
andere gevaarlijke stoffen bevat
c niet onder 08 04 11 vallend slib van lijm en kit
ie
c waterig slib dat lijm of kit met organische oplosmidde
len of andere gevaarlijke stoffen bevat
c niet onder 08 04 13 vallend waterig slib dat lijm of kit
bevat

N
1

N
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1

i

N

N

08 04 15
08 04 16
08 04 17
08 04 99
9
09 01
09 01 03
09 01 04
10
1001
10 01 01
10 01 02
10 01 03
10 01 04
10 01 05
10 01 07
10 01 09
1001 13
1001 14
1001 15
1001 16
1001 17
1001 18
1001 19
10 01 20
10 01 21
10 01 22
10 01 23
10 01 24
10 01 25
10 01 26
10 01 99
10 02
10 02 01
10 02 02
10 02 07
10 02 08
10 02 10
10 02 11
10 02 12

* C waterig vloeibaar afval dat lijm of kit met organische
oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
C niet onder 08 04 15 vallend waterig vloeibaar afval
dat lijm of kit bevat
*
harsolie
niet elders genoemd afval

N

N

N

N

N
N
N

N
N

Afval van de fotografische Industrie
atvai van de fotografische Industrie
*
ontwikkelvloelstof op basis van oplosmiddelen
N
*
fixeervloeistof
N
Atvai van thermische processen
Afval van elektriciteitscentrales en andere verbrandingsin
stallaties (exclusief 19)
bodemas, slakken en ketelstof (exclusief het onder
10 01 04 vallende ketelstof)
koolvllegas
.B
vliegas van turf en onbehandeld hout
N
*
olievllegas en -ketelstof
N
calclumhoudend reactie-afval van rookgasontzwave
N
ling In vaste vorm
calclumhoudend reactieafval van rookgasontzwave
ling In sllbvorm
*
zwavelzuur
*
vliegas van als brandstof gebruikte geëmulgeerde
N
koolwaterstoffen
* c bij bijsteken vrijkomende bodemas, slakken en ketel
N
stof die gevaarlijke stoffen bevatten
c niet onder 10 01 14 vallende bij bijsteken vrijkomende
bodemas, slakken en ketelstof
* c bij bijsteken vrijkomende vliegas die gevaarlijke stof
N
fen bevat
c niet onder 10 01 16 vallende bij bijsteken vrijkomende N
vliegas
* c afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen bevat
N
c niet onder 10 01 05, 10 01 07 en 10 01 18 vallend
N
afval van gasreiniging
* c slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat ge
N
vaarlijke stoffen bevat
c niet onder 10 01 20 vallend slib van afvalwaterbe
N
handeling ter plaatse
* c waterig slib van ketelreiniging dat gevaarlijke stoffen
N
bevat
c niet onder 10 01 22 vallend waterig slib van ketelrelniglng
wervelbedzand
N
afval van de opslag en toebereiding van brandstof
N
voor kolengestookte elektriciteitscentrales
afval van koelwaterzuivering
N
niet elders genoemd afval
afval van de ijzer- en staalindustrie
afval van de verwerking van slakken
N
onverwerkte slakken
N
c vast afval van gaszuivering dat gevaarlijke stoffen
N
bevat
c niet onder 10 02 07 vallend vast afval van gaszuive
N
ring
walshuid
N
* c oliehoudend afval van koelwaterzuivering
l^^tM
c niet onder 10 02 11 vallend afval van koelwaterzuive-

N
N

B-

••B .

%
N
N
N

N
N

N
N
N
N
N

N

N

N

N

N
N

N
N

N

N

N
N
N

N
N

N
N
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N

ring

10 02 13 * C bij gaszuivering verkregen slib en filterkoek die ge
vaarlijke stoffen bevatten
10 02 14
1002 15
10 02 99
1003 17 *
1003 18
10 03 19
10 03 20
10 03 21
10 03 22
10 03 23
10 03 24
10 03 25
10 03 26
10 04
10 04 04
10 04 05
10 04 08
10 04 07
10 05
10 05 03
10 05 04
10 05 05
10 05 06
10 05 08
10 05 10

10 05 11
10 05 99
10 06
10 06 03
10 06 04
10 06 06
10 06 07
10 07
10 07 03
10 07 04
10 07 05

C niet onder 10 02 13 vallende bij gaszuivering verkre
gen slib en filterkoek
overig(e) slib en filterkoek

niet elders genoemd afval
teerhoudend afval van de anodefabricage
niet onder 10 03 17 vallend koolstofhoudend afval
van de anodefabricage
* c rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat
c niet onder 10 03 19 vallend rookgasstof
* c overige deeltjes en stof (inclusief kogelmolenstof) die
gevaarlijke stoffen bevatten
c overige, niet onder 10 03 21 vallende deeltjes en stof
(inclusief kogelmolenstof)
•k
c vast afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen
bevat
c niet onder 10 03 23 vallend vast afval van gasreinifling
* c bij met gasreiniging vrijkomende slib en filterkoek die
gevaarlijke stoffen bevatten
c niet onder 10 03 25 vallende bij gasreiniging vrijko
mende slib en filterkoek
Afval van thermische processen in de loodmetallurgie
*
rookgasstof
*
overige deeltjes en stof
*
vast afval van gasreiniging
*
slib en filterkoek van gasreiniging
afval van thermische processen in de zinkmetallurgie
*
rookgasstof
overige deeltjes en stof
*
vast afval van gasreiniging
*
slib en filterkoek van gasreiniging
* c oliehoudend afval van koelwaterzuivering
* c dross en skimmings die brandbaar zijn of waaruit bij

c
c

contact met water gevaarlijke hoeveelheden brandba
re gassen vrijkomen
c niet onder 10 05 10 vallende dross en skimmings
niet elders genoemd afval
Afval van thermische processen in de kopermetallurgie
*
rookgasstof
overige deeltjes en stof
*
vast afval van gasreiniging
*
slib en filterkoek van gasreiniging
Afval van thermische processen in de zilver-, goud- en
platinametallurgie
vast afval van gasreiniging
overige deeltjes en stof
slib en filterkoek van gasreiniging

10 07 07 * c oliehoudend afval van koelwaterzuivering
10 08
Afval van thermische processen in de overige nonferrometallurgie
10 08 04
deeltjes en stof
10 08 15 * c rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat
10 08 16
c niet onder 10 08 15 vallend rookgasstof
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N

N
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N
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N
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N
N
N
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N
N
N
N

N
N
N
N

N
N
N
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N

N

N

N
N
N
N

N
N
N
N

N
N
N

N
N
N

N

N

N
N

N
N
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N

10 08 17
10 08 18
10 09
10 09 03
10 09 05
10 09 06
10 09 07
10 09 08
10 09 09
10 09 10
10 09 11
10 09 12
10 10
101003
10 10 05
10 10 06
10 10 08
10 11 15
10 11 16
10 11 17
10 11 18
10 12
10 12 03
10 12 05
10 12 06
10 12 08
10 12 13
10 12 99

* C slib en filterkoek van rookgasreiniging die gevaarlijke

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N
N
N
N

N
N
N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

deeltjes en stof
slib en filterkoek van gasreiniging

N
N

N
N

afgedankte vormen
afval van keramische producten, stenen, tegels en
bouwmaterialen (na thermische behandeling)
slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse

N
N

N
N

N

N

N

N

N
N

N
N

N

N

N

m
N

N

N

stoffen bevatten
C niet onder 10 08 17 vallende slib en filterkoek van
rookgasreiniging
Afval van ijzergieten
ovenslak
* C gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevat
ten en niet voor gieten zijn gebruikt
C niet onder 10 09 05 vallende gietkernen en -vormen
die niet voor gieten zijn gebruikt
* C gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevat
ten en voor gieten zijn gebruikt
C niet onder 10 09 07 vallende gietkernen en -vormen
die voor gieten zijn gebruikt
* C rookgasstof dat gevaarlijke stoffen bevat
C niet onder 10 09 09 vallend rookgasstof
* C andere deeltjes die gevaarlijke stoffen bevatten
C niet onder 10 09 11 vallende deeltjes
afval van het gieten van non-ferrometalen
ovenslak
* C gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevat
ten en niet voor gieten zijn gebruikt

C niet onder 10 10 05 vallende gietkernen en -vormen
die niet voor gieten zijn gebruikt
C niet onder 10 10 07 vallende gietkernen en -vormen
die voor gieten zijn gebruikt
* C vast afval van rookgasreiniging dat gevaarlijke stoffen
bevat
C niet onder 10 11 15 vallend vast afval van rookgas
reiniging
* C slib en filterkoek van rookgasreiniging die gevaarlijke
stoffen bevatten
C niet onder 10 11 17 vallende slib en filterkoek van
rookgasreiniging
afval van de fabricage van keramische producten, stenen,
tegels en bouwmaterialen

niet elders genoemd afval
afval van de fabricage van cement, (ongebluste) kalk en
pleistermortel en producten die hiervan zijn gemaakt
10 13 07
slib en filterkoek van gasreiniging
10 13 12 *
vast afval van gasreiniging dat gevaarlijke stoffen
bevat
10 13 13
C niet onder 10 13 12 vallend vast afval van gasreini
ging
10 13 14
betonafval en betonslib
10 13 99
niet elders genoemd afval
10 14
afval van crematoria
10 14 01
afval van gasreiniging dat kwik bevat
11 Afval van de chemische oppervlaktebehandeling en coating
van metalen en andere materialen; non-ferrohydrometallurgie"
12 Afval van de machinale bewerking en de fysische en me
chanische oppervlaktebehandeling van metalen en kunst10 13
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N
N
N
N

%•
N

N

stoffen
12 01
12 01 05
1201 16
12 01 17
12 01 99
15
1501
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
1501 10
16
16 01

16 01 03
16 03
16 03 03
16 03 04
16 03 06

afval van de machinale bewerking en de fysische en me
chanische oppervlaktebehandeling van metalen en kunst
stoffen
kunststofschaafsel en -krullen
C afval van gritstralen dat gevaarlijke stoffen bevat
C niet onder 12 01 16 vallend afval van gritstralen
niet elders genoemd afval
"Verpakkingsafval; absorbentia, poetsdoeken, flltermateriaal en beschermende kleding (niet elders genoemd)"
verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk
verpakkingsafval)
papieren en kartonnen verpakking
kunststofverpakking
houten verpakking
metalen verpakking
composietverpakking
gemengde verpakking
glazen verpakking
textielen verpakking
*
verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of
daarmee is verontreinigd
Niet elders in de lijst genoemd afval
afgedankte voertuigen van verschillende soorten vervoer
(met inbegrip van niet voor de weg bestemde machines) en
afval van de sloop van afgedankte voertuigen en het on
derhoud van voertuigen (exclusief 13, 14, 16 06 en 16 08)
afgedankte banden
afgekeurde charges en ongebruikte producten
C anorganisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat
C niet onder 16 03 03 vallend anorganisch afval
C niet onder 16 03 05 vallend organisch afval

16 06
16 06 01

batterijen en accu's
*
loodaccu's
*
16 06 02
NiCd-batterijen
16 06 03 *
kwikhoudende batterijen
16 11
16 11 01

ovenpuin
C koolstofhoudend ovenpuin van metallurgische pro
cessen dat gevaarlijke stoffen bevat
16 11 02
C niet onder 16 11 01 vallend koolstofhoudend oven
puin van metallurgische processen
16 11 03
C overig ovenpuin van metallurgische processen dat
gevaarlijke stoffen bevat
16 11 04
C overig, niet onder 16 11 03 vallend ovenpuin van
metallurgische processen
16 11 05
C ovenpuin van niet-metallurgische processen dat
gevaarlijke stoffen bevat
16 11 06
C niet onder 16 11 05 vallend ovenpuin van nietmetallurgische processen
17 Bouw- en sloopafval (inclusief afgegraven grond van ver
ontreinigde locaties)
17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03

beton, stenen, tegels en keramische producten
beton
stenen
tegels en keramische producten

N
N
N
N

N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N .
N

N

N

N
N
N

N
N
N

N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

iiiäH|
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N

N

N

N
N

mengsels van beton, stenen, tegels of keramische
producten, of afzonderlijke fracties daarvan, die ge
vaarlijke stoffen bevatten
niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton,
stenen, tegels of keramische producten
Hout, glas en kunststof
C hout
glas
kunststof
glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevat
ten of daarmee verontreinigd zijn
bitumineuze mengsels, koolteer en met teer behandelde
producten
* C bitumineuze mengsels die koolteer bevatten
niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels
koolteer en met teer behandelde producten
metaal (inclusief legeringen)
C koper, brons en messing
aluminium
lood
zink
ijzer en staal
tin
gemengde metalen
grond (inclusief afgegraven grond van verontreinigde locaties), stenen en baggerspecie
grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten

N
N
N

N

niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen
baggerspecie die gevaarlijke stoffen bevat
niet onder 17 05 05 vallende baggerspecie
spoorwegballast die gevaarlijke stoffen bevat
niet onder 17 05 07 vallende spoorwegballast
isolatiemateriaal en asbesthoudend bouwmateriaal
overig isolatiemateriaal dat uit gevaarlijke stoffen
bestaat of dergelijke stoffen bevat
niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemate
riaal
asbesthoudend bouwmateriaal
gipshoudend bouwmateriaal
gipshoudend bouwmateriaal dat met gevaarlijke
stoffen is verontreinigd
niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouwmate
riaal
overig bouw- en sloopafval
* C bouw- en sloopafval dat kwik bevat
bouw- en sloopafval dat PCB's bevat (bv. PCBhoudende kit, vloerbedekkingen waarin PCBhoudende hars is verwerkt, isolerende beglazing met
PCB-houdende afdichting, PCB-houdende condensatoren)
overig bouw- en sloopafval (inclusief gemengd afval)
dat gevaarlijke stoffen bevat
niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend
gemengd bouw- en sloopafval
Afval van installaties voor afvalbeheer, off-site waterzuive
ringsinstallaties en de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water en water voor industrieel gebruik
afval van de verbranding of pyrolyse van afval
uit bodemas verwijderde ferromaterialen

N
N
N
N

N

N

N
N

N

N
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19 01 05
19 01 06
19 01 07
19 01 10
1901 11
1901 12
1901 13
19 01 14
1901 15
19 01 16
1901 17
1901 18
1901 19
19 01 99
19 02
19 02 03
19 02 04
19 02 05
19 02 06
19 02 11
19 02 99
19 03
19 03 04
19 03 05
19 03 06
19 03 07
19 04
19 04 01
19 04 02
19 08
19 08 01
19 08 02
1908 13
19 08 14
19 08 99
19 09
19 09 01
19 09 02
19 09 06
19 10
19 10 01
19 10 02
19 11
19 11 01
19 11 05

*

N
N
filterkoek van gasreiniging
waterig vloeibaar afval van gasreiniging en ander
waterig vloeibaar afval
*
N
N
vast afval van gasreiniging
afgewerkte actieve kool van rookgasreiniging
* C bodemas en slakken die gevaarlijke stoffe n bevatten |J|B \ V-B'
- ( B (i
C niet onder 19 01 11 vallende bodemas en slakken
* C vliegas die gevaarlijke stoffen bevat
N
N
N
N
C niet onder 19 01 13 vallende vliegas
* C ketelas die gevaarlijke stoffen bevat
N
N
N
N
C niet onder 19 01 15 vallende ketelas
ie
N
N
C afval van pyrolyse dat gevaarlijke stoffen bevat
N
N
C niet onder 19 01 17 vallend afval van pyrolyse
N
N
wervelbedzand
niet elders genoemd afval
N
N
afval van de fysisch-chemische behandeling van afval
(inclusief verwijdering van chroom of cyanide of neutralisa
tie)
voorgemengd afval dat uitsluitend bestaat uit onge
N
N
vaarlijke afvalstoffen
*
voorgemengd afval dat ten minste één gevaarlijke
N
N
afvalstof bevat
C slib van fysisch-chemische behandeling dat gevaarlij
ke stoffen bevat
C niet onder 19 02 05 vallend slib van fysischchemische behandeling
•
C overig afval dat gevaarlijke stoffen bevat
N
N
N
N
C niet elders genoemd afval
gestabiliseerd/verhard afval (4)
als gevaarlijk ingedeeld afval dat gedeeltelijk (5)
N
N
gestabiliseerd is
niet onder 19 03 04 vallend gestabiliseerd afval
N
N
als gevaarlijk ingedeeld afval dat verhard is
niet onder 19 03 06 vallend verhard afval
N
N
verglaasd afval en afval van verglazen
verglaasd afval
N
N
*
vliegas en ander rookgasreinigingsatval
N
N
niet elders genoemd afval van afvalwaterzuivering
roostergoed
N
N
afval van zandvang
N
N
C slib van andere behandelingen van industrieel afval
N
N
water dat gevaarlijke stoffen bevat
C niet onder 19 08 13 vallend slib van andere behande N
N
lingen van industrieel afvalwater
niet elders genoemd afval
N
N
afval van de bereiding van voor menselijke consumptie
bestemd water en water voor industrieel gebruik
vast afval van primaire filtratie en roostergoed
N
N
waterzuiveringsslib
N
N
oplossingen en slib van de regeneratie van ionenwis
N
N
selaars
afval van de shredding van metaalhoudend afval
ijzer- en staalatval
non-ferroafval
afval van de regeneratie van olie
afgewerkte bleekaarde
C slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat ge
vaarlijke stoffen bevat

N
N

N
N

N
N

N
N
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N
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N

N

N

N

N
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N
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N

N

N
N

N
N

N
N

19 11 06
19 12
19 12 01
19 12 02
19 12 03
19 12 04
19 12 05
19 12 06
19 12 07
19 12 08
19 12 09

C niet onder 19 11 05 vallend slib van afvalwaterbe
handeling ter plaatse
afval van niet elders genoemde mechanische afvalverwer
king (bv. sorteren, breken, verdichten, palletiseren)
papier en karton
ferrometalen
non-ferrometalen
kunststoffen en rubber
glas
* C hout dat gevaarlijke stoffen bevat
C niet onder 19 12 06 vallend hout
textiel
minerale stoffen (bv. zand, steen)

19 12 10
brandbaar afval (RDF)
19 12 11 * C overig afval (inclusief mengsels van materialen) van
mechanische afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen
bevat
19 12 12
C overig, nietender 19 12 11 vallend afval (inclusief
mengsels van materialen) van mechanische afval
verwerking
19 13
afval van bodem- en grondwatersanering
19 13 01 * C vast afval van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen
bevat
19 13 02
C niet onder 19 13 01 vallend vast afval van bodemsa
nering
19 13 03 * C slib van bodemsanering dat gevaarlijke stoffen bevat
19 13 04
C niet onder 19 13 03 vallend slib van bodemsanering
19 13 05
C slib van grondwatersanering dat gevaarlijke stoffen
bevat
19 13 06
C niet onder 19 13 05 vallend slib van grondwatersane
ring
20 Stedelijk afval (huishoudelijk afval en soortgelijk bedrijfsaf
val, industrieel afval en afval van instellingen) inclusief
gescheiden ingezamelde fracties
20 01
gescheiden ingezamelde fracties (exclusief 15 01)
20 01 01
papier en karton
20 01 02
glas
20 01 08
biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval
20 01 10
kleding
20 01 11
textiel
20 01 21
tl-buizen en ander kwikhoudend afval
20 01 23
afgedankte apparatuur die chloorfluorkoolwaterstof
fen bevat
20 01 25
spijsolie en -vetten
20 01 27
C verf, inkt, lijm en hars die gevaarlijke stoffen bevatten
20 01 33
onder 16 06 01, 16 06 02 of 16 06 03 vermelde batte
rijen en accu's alsmede ongesorteerde mengsels van
batterijen en accu's die dergelijke batterijen en accu's
bevatten
20 01 34
niet onder 20 01 33 vallende batterijen en accu's
20 01 35
niet onder 20 01 21 en 20 01 23 vallende afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur die gevaarlij
ke onderdelen bevat
20 01 37 * C hout dat gevaarlijke stoffen bevat
20 01 38
C niet onder 20 01 37 vallend hout
20 01 39
kunststoffen
20 01 40
metalen
20 01 99
niet elders genoemde fracties
20 02
tuin- en plantsoenafval (inclusief afval van begraafplaatsen)
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N
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N
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N
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N
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20 02 01
20 02 02
20 02 03
20 03
20 03 01
20 03 03
20 03 06
20 03 07

biologisch afbreekbaar afval
grond en stenen
overig niet biologisch afbreekbaar afval
overig stedelijk afval
gemengd stedelijk afval
veegvuil
afval van het reinigen van riolen
grofvuil

N

N

N

5®" 11' ® 1 Hf'
N

N

N

N

N

N

BN
N
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BIJLAGE 4 : BEGRIPPEN
AANVAARDBAAR HINDERNIVEAU:
Uitkomst van het afwegingsproces van onder andere de volgende aspecten:
•

toetsingskader;

•

geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten;

•

aard en waardering van de geur (hedonische waarde);

•

klachtenpatroon;

•
•

huidige en verwachte hinder;
technische en financiële consequenties van maatregelen en gevolgen daarvan voor andere emis
sies;
de mate waarin getroffen maatregelen ter beperking van luchtemissies overeenstemmen met BBT
uit BREF's en nationale BBT-documenten;

•
•

lokale situatie (onder meer planologische ruimte, sociaal-economische aspecten en andere lokale
afwegingen);

• historie van het bedrijf in zijn omgeving.
Opmerking: het aanvaardbaar hinderniveau voor veehouderijen verschilt met het bovenstaande en is gere
geld via de wet.

AFVALSTOFFEN:
Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of
zich moet ontdoen.
BROEIGEVOELIG
Verschijnsel waarbij de temperatuur binnenin een vochtige hoop met plantaardig materiaal wordt verhoogd
tot 50 graden Celsius of hoger, door de activiteit van micro-organismen zoals bacteriën.
DRIJFVUIL
Drijvende, afgescheiden fractie van een (natte ) was- en grondreinigingsinstaliatie.
EMISSIE:
Uitworp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid).
ERKENDE KWALITEITSVERKLARING:
De erkende kwaliteitsverklaring (EKV) is een schriftelijke verklaring waarin wordt verklaard dat de
bijbehorende partij grond of baggerspecie afkomstig is van een persoon of instelling, die is erkend
voor het produceren op basis van een Nationale Beoordelingsrichtlijn, voldoet aan de bij of
krachtens het Besluit bodemkwaliteit gestelde eisen. De verklaring is afgegeven door een instelling
die daartoe beschikt over een erkenning en mag enkel worden toegepast op de in de verklaring
aangegeven wijze.
GEURBELASTING:
Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid)
Opmerking: de geurbelasting wordt uitgedrukt in Europese geureenheden per kubieke meter lucht bij een
bepaalde percentielwaarde (oue/m^ als x-percentiel van de uurgemiddelde concentratie). De xpercentielwaarde vertegenwoordigt de tijdsfractie van een jaar waarvoor geldt dat gedurende deze tijdsfractie de geurconcentratie beneden deze aangegeven concentratie blijft of gelijk is aan deze waarde.
GEUREMISSIE:
Hoeveelheid geur die per tijdseenheid wordt geëmitteerd uitgedrukt in Europese geur eenheden; de geuremissie is gelijk aan de geurconcentratie in de geëmitteerde luchtstroom vermenigvuldigd met het debiet van
de luchtstroom.
GEURIMMISSIE:
Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid).
GEVAARLIJKE AFVALSTOF:
Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigen
schappen bezit.
HERGEBRUIK:
Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw wor den gebruikt voor
hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.
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MENGEN:
Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende)
afvalstoffen.
NUTTIGE TOEPASSING:
Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de be
trokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervang en die anders voor een speci
fieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt, tot welke
handelingen In ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de kaderrichtlijnafval
stoffen
OVERSLAAN:
het kortdurend stallen van containers met afval, bijvoorbeeld containers die door schepen worden aange
voerd en daarna door voertuigen worden verder getransporteerd, of andersom;
het overbrengen van afval in een groter transportmiddel, bijvoorbeeld vanuit de chemokar naar grotere
vrachtwagens. Het kan daarbij gaan om afval dat door rechtspersoon A is ingezameld of wordt getranspor
teerd en tijdelijk binnen de inrichting van rechtspersoon B wordt o vergeslagen;
het stallen van met afval geladen voertuigen, bijvoorbeeld het overnachte n van een volle vrachtwagen op
een inrichting.
PERGENTIELWAARDE:
Tijdfractie van het jaar dat een bepaalde geurconcentratie niet wordt overschreden.
Opmerking: een geurbelasting van 1 oue/m^ als 98-percentiel van de uurgemiddelde concentratie geeft bij
voorbeeld aan dat de geurconcentratie van 1 oue/m^ gedurende 2% van de tijd (minder dan 176 h per jaar)
wordt overschreden.
Partijkeuring:
De partijkeuring grond betreft een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit en toepassingsmogelijkhe
den van een partij grond of (gerijpte) baggerspecie al dan niet ontgraven. De
keuring moet betrekking hebben op minimaal de gehele partij grond die wordt toegepast.
PREVENTIE:
Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalsto f is geworden, ter verminde
ring van:
de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de le
vensduur van producten;
de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid,
of
het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.
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BIJLAGE 5: GELUID

608000

605000

602000
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252000
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253000

254000

255000

256000

257000

255

BIJLAGE 6 : REACTIE ONTVANGEN ZIENSWIJZEN
De terinzagelegging van de ontwerp vergunning heeft plaatsgevonden van 27 juni 2016 t/m/ 8 augustus
2016. Hierbij is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen ten aanzien van voornoemde stukken in
te dienen. Van de aanvrager hebben we onderstaand zienswijze ontvangen, waarop in de laatste kolom een
reactie is gegeven.
nr

onderdeel
1.2 Besluit

onderwerp
(dictum)

pagina 11,
1® alinea

beoordeling
TRI IrtAb

pagina 17,
considerans

monitoring
van emissies

pag. 18,
onder 4.10.6

ETS / Emis
siehandel
CO2

§4.10.5

zienswijze
Voor zover bijlage 7 onderdeel is ge
maakt van de vergunning, wordt ver
zocht de daarin opgenomen 'LAP-toets'
daarvan uit te zonderen.
De gehanteerde tekst Is o.i. een eigen
invulling door bg, zeker in relatie toto de
genoemde percentages. Verzocht
wordt expllciet(er) de overwegingen uit
bijlage 4 van de aanvraag (pag. 5) over
te nemen.
Voor de monitoring van emissies wordt
geen EMB meer voorgeschreven maar
verwezen naar afdeling 5.2 van de
activiteitenregeling. De van toepassing
zijnde artikelen uit deze regeling kun
nen echter niet één-op-één toegepast
worden omdat op veel punten in de
voorschriften aangaande de emissie,
maatwerk Is voorgeschreven. Er is In
de voorschriften niet uitgewerkt wat nu
wel of niet van toepassing is. Verzoek
om verduidelijking van de van toepas
sing zijnde artikelen en anders maat
werkvoorschriften hiervoor op te ne
men.

Deze tekst komt uit de eerdere vergun
ning voor de bruinkool-stook en is o.i.
niet relevant voor de voorliggende
omgevingsvergunning. Tekst kan inte-
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reactie
conform aangepast

conform aangevuld, zie § 4.3.2.

Het is juist dat er met de voorgestelde set
voorschriften zonder EMB geen gesloten sys
teem ontstaat zoals in Activiteitenbesluit (Ab)
5.1.2 met de Activiteitenregeling (Ar) § 5.2.
Daarom is een nieuwe set (vervangende)
voorschriften voor emissie-eisen, emissieme
tingen en beoordeling daarvan toegevoegd op
basis van Ab 5.1.2 met Ar 5.2. Deze zijn aan
gepast aan de specifieke situatie van de TRI
van TPSB.
Afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelij
ke set voorschriften:
4.3.2 lid 2 is nieuw (vastleggen meetresulta
ten);
4.3.5 (Vaststellen temperatuur, verblijftijd en
zuurstofgehalte) is nieuw;
4.3.8 lid 1 was impliciet via het van toepassing
zijn van NEN-EN 14181, is nu expliciet geregu
leerd;
4.3.8 lid 3 korter gemaakt, percentages zijn
weggelaten want de EGWs zijn immers be
kend;
4.3.9 lid 3 was niet opgenomen maar is wel
nodig en redelijk;
4.3.9 lid 4 was niet opgenomen, is ter verdui
delijking;
4.3.9 duur deelmetingen: in hoeverre vastleg
gen?
4.3.10 lid 1 t/m 3: expliceren van de waarden
van tabel EGW's;
4.3.10 lid 6 aangepast om aan te geven hoe
gemiddelden worden bepaald;
4.3.10 lid 7 gaat In op meetelregeling uit het
EMB. De 16-uurs regel daaruit wordt hier be
perkt tot CO en CxHy, immers dat zijn de stof
fen waarvoor bij stilleggen problemen ont
staan. Voor de overige (continue) stoffen is er
een nageschakelde techniek die gewoon blij
ven functioneren;
4.3.10 lid 8 en 9 waren niet expliciet en geven
aan wanneer bij periodieke meting wordt vol
daan.
Het voorgenomen besluit Is een revisie van de
bestaande vergunningen, en dient dan ook de
gehele bedrijfsvoering te beschrijven. Deel van
die bedrijfsvoering is bruinkool-stook in de TRI.

nr

onderdeel

onderwerp

zienswijze
graal worden geschrapt.

5

pag, 23,
onder 4.19.5

Meldschema
ongewone
voorvallen

6

VS 2.1.1

acceptatie

Bij de aanvraag is reeds door TPSB
een beschrijving gevoegd (zie bijlage
13), irt (het melden van) ongewone
voorvallen en incidenten. Verzocht
wordt reeds nu met de beschreven
werkwijze in te stemmen
De in de tabel genoemde hoeveelhe
den komen niet overeen met de aange
vraagde hoeveelheden.
Verzoek om de tabel in 2.1.1 integraal
te vervangen door tabel maximale
hoeveelheden uit bijlage 7 (eurallijst)
van de aanvraag.

7

VS 2.3.6

bedrijfsvoe
ring

8

VS. 3.1.2/
3.1.3

Controlepun
ten

9

VS 4.3.1

Emissie TRI

10

VS. 4.3.2

emissie TRI

Ons inziens is de genoemde euralcode
hier onvolledig, en betreft het hier
euralcode 01.05.05*. De op pag. 14
genoemde overwegingen hebben
eveneens alleen betrekking op (ther
misch reinigbaar) oliehoudend tjoorgruis.
De inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein: de bijdrage in/op
de zone is daarmee relevant voor even
tuele hinder in de omgeving. Met vs
3.1.2/3.1.3 wordt TPSB belemmerd in
het gebruik van de toegekende geluid
ruimte, zeker als alles toch vóóraf moet
worden aangevraagd. Verzocht wordt
deze VS. te schrappen, evenals de
hiermee samenhangende tekst op pag.
Zie ook zienswijze genoemd onder punt
3: er zijn geen venwijzing naar hoe tiet
daggemiddelde berekend dient te wor
den, hoe het aantal geldige dagen
bepaald wordt, hoeveel storingsdagen
er mogen zijn. Verondersteld wordt dat
wordt ingestemd met de werkwijze(n)
zoals beschreven in bijlage 4c van de
aanvraag;
De in de tabel genoemde 97% dagge
middelde moet ons inziens 97% van de
daggemiddelden per jaar zijn.
Genoemde periodieke meting van 6 tot
8 uur zou ons inziens tenminste 2 en
ten hoogste 8 uur moeten worden.
meethistorie laat zien dat PAK altijd
wordt afgebroken. Meenwaarde van
emissiemetingen is o.i. dan ook afwe
zig. Als T en tijd in de TNV als 'ERP'
worden aangemerkt, kan ook op die
wijze worden geborgd dat PAK niet
meer aanwezig zijn
Verzocht wordt om de periodieke me
ting 2 X per jaar met tenminste een
tussenpoos van 4 maanden voor te
schrijven, omdat anders het risico be
staat dat metingen ivm bijv. winterse
omstandigheden niet uitgevoerd kun-
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Het bedrijven van de TRI (op deze wijze) leidt
tot vergunningplicht in het kader van de emis
siehandel en dus tot een verbod (aan het be
voegd gezag) om voorschriften over emissie
van broeikasgassen of over energiegebruik op
te nemen. Wij moeten motiveren waarom wij
deze voorschriften niet opnemen.
Het betreft een concept document dat eerst
definitief moet worden ingediend.

Tabel is nu (integraal) overgenomen.

conform aangepast.

Gehanteerde systematiek is conform oprich
tingsvergunning, is geaccordeerd door Raad
van State en beoogd juist flexibiliteit zoals aan
waarde op zone (v.s. 3.1.1) wordt voldaan.
Indien door akoestisch wijzigingen de controlewaarde wordt overschreven (v.s. 3.1.2), kan
verandering zonder aanpassing van vergun
ning worden gerealiseerd mits wordt aange
toond dat wordt voldaan aan zonewaarde.
Er is nieuwe set voorschriften en die worden
toelicht bij zienswijze 3. Voor wat betreft monstername, meeting en beoordeling wordt (zo
veel mogelijk) aangesloten bij de het Activiteitenbesluit en de regeling.

De betrouwbaarheidsinterval heeft betrekking
op de beoordelingsperiode. Zie 4.3.10 lid 3.
Conform aangepast

PAK's zijn stoffen die worden aangemerkt als
een zeer zorgwekkende stoffen (ZZS).
Deze komen juist voor in verontreinigde grond
die thermisch wordt gereinigd in de TRI. Hier
door het noodzakelijke om periodiek te monito
ren of PAK's worden verwijderd. Verder wordt
verwijzen naar de tekst in de considerans
conform aangepast

nr

onderdeel

onderwerp

11

VS. 4.3.4
ad. c:

emissie TRI:
continue
metingen

12

VS. 4.3.10

emissie TRI:
registratie

13

VS. 6.1.4

TRI

14

VS. 6.1.6

TRI

15

VS. 6.2.3

Puinbreekinstallatie

16

VS. 6.2.4

Puinbreekinstallatie:
productie
controle

17

VS. 6.2.7

Puinbreekinstallatie

18

VS. 6.3.2

Shredderen
van hout en
dakleer

19

VS. 6.4.5.

(T)AG

20

VS. 6.6.1
t./m. 6.6.6

Immobilisatie
van afval
stoffen

zienswijze
nen worden.
punt is niet helemaal duidelijk in de
uitvoering meting zit in de schoorsteen
en daar wordt vóór meting het gas
gedroogd. Verzocht wordt hiermee in te
stemmen

Registratie van de gedoseerde hoe
veelheden ammonia treft geen milieu
doel, ook al omdat e.e.a. niet hoeft te
worden gemeten. Zinsnede moet wor
den geschrapt.
De genoemde hoeveelheid thermisch te
reinigen afvalstoffen is anders dan
aangevraagd. Verzoek de hoeveelheid
aan te passen conform gesteld in de
aanvraag nl. 555.000 ton (zie ook weer
tabel maximale hoeveelheden, bijlage 7
eural lijst van de aanvraag).
Vs. is verouderd en sluit niet (meer)
aan bij (bijlage 7 en 8 van) de aan
vraag. Subsidiair: foutieve ven/vijzing:
genoemde bijlage 7 dient ons inziens
bijlage 8 te zijn.
Opsomming is onjuist en niet in lijn met
bijlage 7 van de aanvraag. Verzoek tot
aanpassing
E.e.a. geldt alleen voor zover producten
elders nuttig zullen worden toegepast
conform Bbk/Rbk, maar bijv. niet voor
TAG dat in de TRI wordt gereinigd.
Verzoek tot aanpassing
Foutieve verwijzing: genoemd voor
schrift 2.2.6 dient ons Inziens voor
schrift 6.2.6 te zijn. Verzoek tot aan
passing.
De gescheiden (opslag en) verwerking
is alleen mogelijk bij gescheiden aange
leverde houtfracties; verzoek die toe
voeging op te nemen
Zoals bekend wordt de Eural-code
vastgesteld door de ontdoener. Over
eenkomstig bijlage 8 van de aanvraag
is (reguliere) inkeuring van partijen (al
dan niet teerhoudend) asfalt (granulaat)
niet voorzien.
6.6.1: verzoek om geen koppeling met
BRL 9322 in vs. vast te leggenleggen:
9322 is immers slechts voorbeeld van
een De erkende kwaliteitsverklaring
(EKV) voor immobilisaat maar toepas
sing met bijv. partijkeuring conform
1000/protocol 1003 moet ook mogelijk
zijn.
6.6.3: VS. moet worden geschrapt; is o.i.
niet relevant in een Wabo-vergunning
voor de Inrichting ic het Wabo-bevoegd
gezag. Subsidiair: foutieve verwijzing:
genoemd voorschrift 3.7.1 dient ons
inziens voorschrift 6.6.1 te zijn.
6.6.6: immobilisaat dat eventueel niet
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Het genoemde voorschrift staat toe dat het
waterdampgehalte niet wordt gemeten als dat
voor de bepaling en verwerking van gegevens
niet noodzakelijk is. De redactie van het voor
schrift is zo gekozen om het bedrijf de vrijheid
te geven de meting anders dan nu uit te voe
ren. Als het monster wordt gedroogd alvorens
de emissies in de lucht worden geanalyseerd,
behoeft het waterdamp dus niet te worden
gemeten.
Omdat er na de DENOX een stap met zuurwassing volgt, is het niet relevant de dosering
te meten. Voorschrift is vervallen.

Conform aangepast.

Het genoemde voorschrift Is van belang om de
inzet van met zware metalen verontreinigde
grond te beperken. Immers, de TRI is niet
geschikt om deze verontreinigingen op een
verantwoorde wijze te verwijderen.
Conform aangepast

Voorschriften 6.2.4 en 6.2.7 maakt deze nuan
cering reeds.

Conform aangepast.

Conform aangepast.

Opmerking is juist, maar er is ook een verant
woordelijkheid in het kader van de acceptatie
en verwerking. Voorschrift blijft onveranderd.

Voorschrift 6.6.1 venwijst nog steeds naar bri
9322, waarbij een vergelijkbaar kwaliteitssys
teem (zoals bijv. partijkeuringen 1000/ protocol
1003) ook mogelijk is voor vormgegeven
bouwstoffen.

Voorschrift 6.6.3 is vervallen.

VS. 6.6.6 is conform aangepast.

nr

onderdeel

onderwerp

zienswijze
voldoet, kan binnen de inrichting weer
worden bewerkt (breker) en vervolgens
worden verwerkt (of afgevoerd). Laatste
deel van vs. 6.6.6 moet worden ge
schrapt.
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